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Anul şcolar 2014-2015

RAPORT DE ACTIVITATE  PE SEMESTRUL al II-lea 

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

 Activitatea  didactică  s-a  sprijinit  pe  cele  trei  direcţii  ale  unui  demers  didactic:
proiectarea  didactică,  realizarea  activităţilor  de  învăţare  şi  formarea  deprinderilor  şi
priceperilor. Au fost studiate documentele care au făcut trimetere la curriculum şcolar şi
programele şcolare respectându-se aceste documente.

 În cadrul comisiilor şi catedrelor metodice s-au susţinut lecţii demonstrative, referate,
dezbateri, activităţi metodice, activităţi de cerc pedagogic. 

 S-au susţinut activităţi de pregătire suplimentară cu elevii apţi de performanţă, dar şi cu
cei cu probleme de învăţare. 

 S-au  utilizat  în  procesul  didactic  atât  metode  tradiţionale  cât  şi  metode  active  de
învăţare. 

 În ceea ce priveşte notarea elevilor au fost utilizate diferite forme de evaluare ţinându-se
cont de standardele actuale. 

 Elevii au obţinut premii şi diplome la concursurile şcolare la care au participat. 
 S-au organizat numeroase activităţi extraşcolare care au fost planificate şi realizate de

comun acord cu preferinţele copiilor.
 La  activitatea  de  formare  continuă  şi  perfecţionare  au  participat  peste  25  de  cadre

didactice.
 În cadrul programului internaţional Erasmus+ au participat 9 cadre didactice.
 Familiile  elevilor  şi-au  manifestat  interesul  cu  privire  la  educaţia  copiilor  prin

participarea la şedinţele cu părinţii şi la activităţile comune elevi – părinţi.
 Existenţa videoproiectoarelor şi utilizarea acestora în activităţile didactice.
 Buna comunicare între profesori şi părinţii elevilor în vederea ameliorării rezultatelor

elevilor.

AMENINŢĂRI:

 Scăderea interesului elevilor şi părinţilor pentru studiu datorită pierderii timpului în faţa
calculatorului şi a televizorului.

 Datorită migraţiei forţei de muncă în străinătate, elevii cu părinţi plecaţi devin copii –
problemă.

 Modelul de agresivitate în limbaj şi atitudine luat din mijloacele de mass media este
introdus de elevi în cadrul şcolii.

 Mulţimea de documente şcolare cerută unui profesor.
 Existenţa unor colective prea mari de elevi îngreunează activitatea dascălului la clasă.

http://www.scoalaioncreangasuceava.ro/


2

MONITORIZAREA ABSENŢELOR AN ŞCOLAR

AN ŞCOLAR 2014-2015

CILUL PRIMAR

CLASA ABSENŢE 
MOTIVATE

ABSENŢE 
NEMOTIVATE

TOTAL 
ABSENŢE

P A 55 0 55
P B 70 164 234
P C 42 0 42
P D 60 0 60
P E 74 238 312
I A 0 35 35
I B 12 10 12
I C 40 155 195
I D 0 179 179
I E 0 0 0
II A 48 310 358
II B 49 51 100
II C 53 163 216
II D 59 0 59
II E 30 0 30
III A 0 0 0
III B 0 0 0
III C 0 0 0
III D 0 0 0
III E 0 22 22
III F 22 143 165
IV A 4 69 73
IV B 48 0 48
IV C 102 0 102
IVD 95 0 95
IV E 241 4 245
TOTAL 1104 1543 2647
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MONITORIZAREA ABSENŢELOR

AN ŞCOLAR 2014-2015

CICLUL GIMNAZIAL

TOTAL ABSENŢE
(CICLUL PRIMAR + CICLUL GIMNAZIAL) = 9 986

A. Având în vedere documentele colare întocmite la începutul anului colar s-au desfă urat,  înș ș ș
cadrul Comisiei dirigin ilorț , următoarele activită i:ț
•  ”Puterea zâmbetului” – 29 mai 2015 ( lec ie demonstrativă la clasa a VI-a D, prof.diriginteț
Butnaru Nastasia);
•  ”Eu  ce  fac  după  gimnaziu?  ”- 4  iunie  2015  (lec ie  demonstrativă  la  clasa  a  VIII-a  D,ț
prof.diriginte Prelucă Oltea;
• 5 lec ii festiveț  prilejuite de finalul clasei a VIII-a, în cadrul cărora s-a făcut bilan ul celor 4 ani deț
gimnaziu.
▪  Consiliul colar al elevilorȘ  s-a întrunit lunar i a reprezentat un partener eficient în derulareaș
activită ilor din cadrul programului ” coala Altfel - Să tii mai multe, să fii mai bun!”, precum i înț Ș ș ș
cadrul ac iunilor dedicate zilei colii.ț ș
Reprezentan ii elevilor au fost cei care au monitorizat, pe baza caietelor de observa ii din fiecareț ț
clasă, colectivele de elevi cu cel mai mare punctaj la cură enie, disciplină i inută.ț ș ț
▪ Consiliul Reprezentativ al părin ilorț  s-a reunit  conform planificărilor întocmite la începutul
anului  colar. În  data  de  24  februarie  2015,  responsabilul  comisiei  metodice  a  clasei  a  IV-a  aș
sus inut lectoratul cu tema: ”De la grădini ă la coală, un pas u or de trecut”. Au participat un numărț ț ș ș

CLASA ABSENŢELE 
MOTIVATE

ABSENŢE 
NEMOTIVATE

TOTAL 
ABSENŢE

V  A 184 5 189
V  B 372 147 519
V  C 149 0 149
V  D 551 68 619
VI A 211 0 211
VI B 113 13 126
VI C 138 53 191
VI D 192 23 215
VI E 117 28 145
VII A 537 170 707
VII B 293 88 381
VII C 359 221 580
VII D 389 71 460
VIII A 311 258 569
VIII B 183 225 408
VIII C 347 61 408
VIII D 509 255 764
VIII E 155 543 698
TOTAL 5110 2229 7339
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de 62 de părin i care inten ionează să- i înscrie copiii la clasele pregătitoare. Au mai fost prezen i:ț ț ș ț
profesori, consilierul psihopedagog Lilioara Gherasim, echipa managerială a colii.ș
▪ Programe/ proiecte educative din domeniul educa iei nonformaleț
     Activită ile din acest domeniu s-au desfă urat în func ie de programul opera ional al fiecăreiț ș ț ț
clase. Cele mai importante activită i din acest domeniu au avut loc cu prilejul marilor sărbători cuț
caracter  na ional  i  interna ional:  ț ș ț Ziua  Europei,  Ziua  Interna ională  a  Drepturilor  Copilului,ț
Sărbătorile  pascale. S-au  continuat  parteneriatele  stabilite  anterior,  s-au  desfă urat  ac iuni  deș ț
voluntariat.

▪ Rezultate ob inute la concursurile extra colare ( na ional, interjude ean, regional):ț ș ț ț

Nr
.cr
t.

Denumirea concursului (cfr.CAEN)
Premii ob inuteț
I II III M Premii

Speciale
1. Concurs  ”Cultură  i  spiritualitateș

românească”
- 1 - 3 -

2. Concursul ”Tinere condeie” - - - - 1
3. Concursul ”Comunicare i ortografie”ș - 1 14 11 -
4. Concursul Interna ional ”Grigore Vieru”ț - - 1 - -
5. Concursul  Interna ional  ”Davidț

Hrimiuc”
- 1 1 3 -

6. Concursul Na ional ” Euclid”ț 1 - - 1 -

▪  Proiecte  desfă urate  în  parteneriat  cu  alte  unită i  colare,  ONG-uri,  asocia ii  (parteneriș ț ș ț
educa ionali, institu ii)ț ț

a) ”Exploatarea  ucide  suflete  –  Alege  să  cuno ti,  alege  să  nu  judeci,  alege  să  previi!”ș
(proiect  derulat  împreună  cu  reprezentan i  ai  Agen iei  Na ionale  împotriva  traficului  deț ț ț
persoane, 4 ore, 230 elevi, 15 profesori) – 23 aprilie 2015;

b) ” Mănânc sănătos, cresc sănătos” (proiect derulat în parteneriat cu organiza ia ”Salva iț ț
copiii!”, 3 cadre didactice, 91 elevi, părin ii elevilor ).ț

▪ Proiecte i activită i de dezvoltare a noilor educa iiș ț ț
a) ”Împreună  vom  reu i!”ș  –  activitate  desfă urată  cu  prilejul  zilei  de  22  aprilie  (  Ziuaș

Pământului), ini iată de doamnele învă ătoare Maria Cical – cl. a III-a B i Rodica Florescu cl. aț ț ș
IV-a B; au participat un număr de 58 elevi;

b) ” Eu sunt mic, universul cât e de mare? ” – proiect derulat de cl. a IV-a în perioada martie -
aprilie 2015, în parteneriat cu Observatorul Astronomic i Planetariu USV. Au participat  107ș
elevi, 4 cadre didactice i 2 speciali ti ai USV;ș ș

c) ”Campania Globală pentru Educa ie”ț  - activită i educa ionale desfă urate în perioada 4 – 10ț ț ș
mai 2015 la care au participat 531 elevi, 26 cadre didactice, 68 părin i, 5 invita i, coordonatorț ț
prof. Adriana Nichitean;

d) ”Să iubim căr ile!”ț  – proiect educa ional al claselor a IV-a D i a IV-a B (coordonatori prof.ț ș
Adriana Grădinariu i  Rodica Florescu)  derulat  în parteneriat  cu CCD, Alexandria  Librării,ș
Biblioteca Jude eană în perioada octombrie 2014 - iunie 2015.ț

▪ Evenimente din Calendarul activită ilor educative:ț
a) Activită i prilejuite de ț Zilele coliiȘ  – 27 februarie – 2 martie 2015

♦ Ateliere de crea ie literară i folclor;ț ș
♦ ”Omagiu lui Ion Creangă” – întâlnire literară;
♦ ” Pove tile lui Creangă” – lectură interactivă;ș
♦ Târg de măr i oare;ț ș
♦ Cupa ” Măr i or” – activitate sportivă.ț ș
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b) Ziua Interna ională a Francofoniei -ț  23 martie 2015 – atelier, 28 elevi, îndruma i de prof.ț
Brăescu Anca i bibliotecar Bernicu Geanina;ș

c) ”Mama,  cea  mai  minunată  fiin ă”ț  –  activitate  desfă urată  de  elevii  clasei  a  III-a  C,ș
coordona i de prof.înv.primar Rotaru Cristina – 6 martie 2015;ț

d) ” Iube te române te!”ș ș  – proiect desfă urat cu prilejul zilei de 24 februarie (Dragobetele) deș
elevii clasei a VI-a D;

e) ”Să cunoa tem lumea căr ilor!”ș ț  – activitate derulată la biblioteca colii de către eleviiș
clasei Pregătitoare B, înv. Lidia Iacob i bibliotecar Geanina Bernicu – 12 februarie 2015.ș

B. Siguran a în coliț ș
     În anul colar 2014- 2015 au fost preocupări pentru asigurarea protec iei i securită ii elevilor, aș ț ș ț
personalului didactic i nedidactic. ș
     Astfel s-au men inut ț ecusoanele colareș , evitându-se astfel accesul persoanelor străine în incinta
colii. Părin ii care au dorit să discute despre situa ia copiilor au fost înscri i într-un  ș ț ț ș Registru de

intrare în coală de către elevul de serviciu.ș
Serviciul pe coalăș  a fost asigurat de către 2 profesori pentru fiecare etaj  al colii.  Unitatea deș
învă ământ este dotată cu ț camere  de luat vederi pentru fiecare hol i în cur ile interioare.ș ț
     Pentru o mai bună siguran ă a elevilor Consiliul Reprezentativ al părin ilor a propus angajareaț ț
unui gardian care să fie remunerat din banii părin ilor.ț
Consilier educativ: prof. Lumini a Martiniucț



Raport de activitate al comisiei metodice a claselor pregătitoare
Semestrul II, An colar 2014 – 2015ș

1. Activită i metodice:ț
Nr.cr. Activităţile organizate Data Responsabil

1. Masă  rotundă  pentru  învă area  unor  jocuri  deț
mi care  muzicale  i  de  socializare  specificeș ș
clasei pregătitoare

19
februarie
2015

Toate cadrele didactice

2. Lec ie demonstrativă MEMț
Referat  cu  tema  ”Jocul  didactic  în  activită ileț
matematice”

26  martie
2015

Prof.Pasat Liliana
Prof. Spătariu Lilieana

3. Dezbatere  ”Jocurile  i  jucăriile  în  învă are  caș ț
suport în proiectul tematic”

29  aprilie
2015

Prof. Spătariu Lilieana

4. Cerc Pedagogic 14  mai
2015

Prof.  Bordeianu
Geanina

5. Elaborarea testelor sumative finale 
Elaborarea  raportului  de  evaluare  pentru  anul
colar 2014-2015ș

9  iunie
2015

Toate cadrele didactice

 Activită ile comisiei metodice s-au desfă urat conform planificării întocmite la începutulț ș
anului colar. Cadrele didactice din comisia metodică a claselor pregătitoare s-au implicat activ,ș
pregătind materialele necesare i participând la discutarea temelor propuse.ș

Membrii comisiei metodice s-au întrunit ori de câte ori au apărut probleme ce presupuneau
luarea unor decizii colective.

2. Activită i extra colare/ extracurriculare:ț ș
În semestrul al II-lea al anului colar 2014-2015, fiecare cadru didactic a desfă urat activită iș ș ț

extracurriculare conform planificării  realizate la începutul anului colar ,  implicându-se activ înș
organizarea i desfă urarea cât mai multor activită i atractive i instructive .ș ș ț ș
          În cadrul săptămânii „Să tii mai multe, să fii mai bun!„  s-au desfă urat 35 de activită iș ș ț
extracurriculare i extra colare în care au fost implica i elevii i părin ii. ș ș ț ș ț
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           Alte activită i desfă urate de clasele pregătitoare au fost:ț ș
-Serbări închinate de Ziua Mamei, 8 martie
-Activitate caritabilă - Târgul Jucăriilor
-Concurs de desene cu teme ecologice, Ziua Pământului
-Ziua Europei este i a noastrăș
-1 Iunie, Concurs de desene pe asfalt i ciclismș
-Excursii tematice” Să ne cunoa tem ara!”ș ț
-Vizionarea de spectacole de teatru de păpu i ș
-Workshop de Ziua Copilului la Mc Donalds

3. Rezultate ob inute la testele sumative, măsuri remediale:ț
La sfâr itul anului colar 2014 – 2015, la nivelul claselor pregătitoare s-au aplicat teste deș ș

evaluare finală  la  CLR i MEM. Rezultatele  acestora se regăsesc în  rapoartele  de evaluare aleș
copiilor conform cerin elor ministerului.ț

4. Rezultate  la concursuri, olimpiade faze locale
În semestrul  al  II-lea  ,  elevii  claselor  pregătitoare au participat  la  mai  multe  concursuri

colare, ob inând rezultate deosebite.ș ț
Euclid, Etapa a II-a, Matematică - 24 de premii
Euclid, Etapa a II-a, Limba Română -  15 premii
Evaluare în educa ie - 5 premiiț
Smarty
 Din suflet pentru mama
Olimpiadele cunoa teriiș
În condeia ul ș

5. Parteneriate încheiate:
Acord de parteneriat umanitar cu Asocia ia Kids Heaven i Asocia ia Salva i Copiiiț ș ț ț
Contract de parteneriat educa ional în cadrul proiectului na ional” Voinicel”ț ț
Contract de parteneriat cu Asocia ia Smarty Educa ionalț ț
Contract de parteneriat cu Editura Edu
Contract de parteneriat cu Asocia ia”Drume ii montane”ț ț
Contract de parteneriat cu ”Simply Kids”
Contract de parteneriat cu Restaurantul Cristina SRL( Mc Donalds)
Contract de parteneriat cu Banca NN.

6. Dezvoltare personală| perfec ionare:ț
Toate cadrele didactice au participat la activită ile comisiei metodice i cercului pedagogic.ț ș
Prof.  Spătariu  Lilieana  -  Cursuri  pentru  utilizarea  avansată  a  instrumentelor  TIC-  25  credite  -
februarie, martie 2015
Prof.  Pasat  Liliana  -  Simpozionul  Na ional  ”Dimensiuni  calitative  de  performan ă  în  educa ieț ț ț
timpurie”
-  Simpozionul  Na ional  ”Colaborarea grădini ă- coală.  Rela ia  educatoare -  învă ător-profesor -ț ț ș ț ț
Conferin a Interna ională” În elegerea copiilor i tinerilor prin ilustra iile lor”ț ț ț ș ț
- Simpozionul Na ional ”Cei 7 ani de acasă”ț
- Conferin a Interna ională ”Educa ia outdoor, o alternativă a educa iei pentru via ă”ț ț ț ț ț

7. Analiza  SWOT: 
 Puncte tari
 Perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la activită i tiin ifico - metodice;ț ș ț
 Interesul manifestat de familie pentru educarea copiilor;
 Rezultatele deosebite obţinute la concursuri;
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 Buna colaborare în cadrul colectivului;
 Programe de recuperare  şi de pregătire pentru performanţă;
 Mediatizarea în mijloacele mass-media a activităţilor şcolii;

 Puncte  slabe
 Lipsa unui cabinet metodic al învăţătorului;
 Necesarul de materiale solicitat la începutul anului şcolar neonorat;
 Atitudinea fa ă de coală a unor părin i i elevi.ț ș ț ș

 Oportunităţi 
 Climatul din şcoală este favorabil desfăşurării procesului de învăţământ;
 Posibilitatea achiziţionării unor mijloace de învăţământ moderne;
 O bună motivaţie a elevilor pentru competiţie;
 Realizarea de parteneriate;
 Atragerea de sponsorizări;

 Ameninţări 
 Situaţia economică a ţării influenţează bugetul învăţământului şi al familiilor elevilor;
 Supraveghere necorespunzătoare a elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate sau care au

un program foarte încărcat.
Responsabil comisie metodică:

Prof. înv. primar Honceriu Valentina



RAPORT DE ACTIVITATE SEM. II, AN COLAR 2014-2015Ș
COMISIA METODICĂ A CLASELOR I

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 Comisia metodică a învăţătorilor claselor I
de  la  coala  Gimnazială   Ion  Creangă  Suceava,  în  scopul  desfă urării  unui  proces  instructiv-Ș ș
educativ performant, care să răspundă în acela i timp i nevoilor exprimate de părin i, şi-a propusș ș ț
atingerea următoarelor obiective:
- derularea de activită i instructiv-educative conforme cu programa claselor pregătitoare;ț
-  participarea  i  ob inerea  de  rezultate  bune i  foarte  bune la  competi ii  colare  la  disciplineleș ț ș ț ș
studiate i în activită i extra colare;ș ț ș
- dezvoltarea profesională a membrilor comisiei prin participare la activită i precum cursuri, sesiuniț
de comunicări, conferin e, coli de vară;ț ș
- realizarea de activită i extra colare în care să fie implica i i părin ii elevilor în scopul sudăriiț ș ț ș ț
rela iilor în cadrul colectivului fiecărei clase;ț
- realizarea de activităţi extraşcolare comune şi individuale în scopul dezvoltării spiritului civic,
îmbogăţirii cunoştinţelor de educaţie rutieră şi educaţie pentru sănătate;
- comunicarea eficientă între membrii comisiei.

Activitatea  comisiei  metodice  a  învă ătorilor  claselor  I  s-a  desfăşurat  conform planuluiț
managerial,  cadrele  didactice  colaborând  i  făcând  schimb  de  experien ă  prin  activită ileș ț ț
demonstrative i materialele de specialitate realizate. Testele de evaluare finală au fost concepute înș
colaborare, realizându-se apoi o analiză a rezultatelor acestora la nivelul comisiei.

1. S-au derulat următoarele activită i metodice, respectându-se planificarea  ț
activită ilor metodice:ț

- Februarie: Referat & dezbatere: Specificul creativită ii la colarul mic, ț ș  prof. Dascălu 
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Laura
- Martie: Activitate demonstrativă: MEM I B- prof. Străchinescu Rocsana

Referat:Folosirea metodelor activ-participative la orele de MEM, prof. Dumitrana Liliana
- Mai:  toate cadrele didactice din cadrul comisiei au participat la activitatea de cerc 

pedagogic - Cercul 1 Zona 2 Suceava, Tema: Flexibilizarea curriculumului pentru clasă în vederea
integrării cu succes a elevilor de clasa pregătitoare în clasa I

De asemenea membrii comisiei au conceput teste pentru finalul clasei I, au centralizat şi
analizat rezultatelor acestora, stabilind apoi măsuri de ameliorare a rezultatelor elevilor.  

2. Activităţi extraşcolare: PROIECTE, PARTENERIATE LA NIVELUL COLIIȘ
            Membrii comisiei metodice a claselor I au desfăşurat o bogată activitate extraşcolară,
organizând i participând atât  la activită i  comune (realizarea expozi iei  în holul de la parter alș ț ț
colii,  prilejuită  de  proiectul  Zilele  colii  Ion  Creangă  Suceava),  cât  i  la  activită i  la  nivelulș Ș ș ț

colectivului fiecărei clase. Un proiect de succes desfă urat în parteneriat  de către toate cele cinciș
clase pregătitoare a  fost  cel  prilejuit  de Zilele  colii  Gimnaziale  Ion Creangă,  în  cadrul  căruiaȘ
fiecare clasă a realizat un stand cu produse ce au fost vândute părin ilor i altor elevi, sumele strânseț ș
fiind destinate donării elevilor colii cu posibilită i materiale reduse.ș ț
             Clasa I C a participat la proiectul internaţional ,,Casa de la şcoală” în parteneriat cu Şcoala
de cultură generală Petroşivka, raion Herţa, regiunea Cernauţi. Elevii au fost implicaţi în activităţi
în cadrul programului internaţional LeAF( Să învăţăm despre pădure). Am continuat şi derularea
proiectului  educaţional  ,,Caravana  prieteniei”  în  parteneriat  cu  Şcoala  gimnazială  Drăgoieşti  şi
Şcoala ,,Ciprian Porumbescu”.
           S-au încheiat următoarele parteneriate:
-  parteneriat  cu  clasa  pregătitoare  E,  clasele  I  A,  B,  C,  E  i  clasa  a  II-a  D  pentru  realizareaș
proiectului educa ional „Târgul de primăvară”;ț
-  parteneriat  educaţional  cu  Şcoala  Gimnazială  Lilieşti-Băicoi,  în  cadrul  proiectului  naţional
„Împreună pentru descoperire şi  cunoaştere”, înscris C.A.E.R.I. 2014, pozi ia 1098, cu participareț
la concursul naţional organizat în cadrul proiectului: „Jurnal – O zi din via a mea”, înscris în CAENț
2014, A3 – pozi ia 21;ț
-  proiectul PRO LECTURA pe baza căruia s-au desfăşurat activităţi de stimulare a lecturii din
cadrul  proiectului  Dezvoltarea competenţelor  cheie  – premisă a  incluziunii  sociale,  finanţat  din
Fondul Social European / POS DRU 2007 – 2013
-activitate  de  voluntariat    cu  coala  Gimnazială  Siminicea  în  cadrul  proiectului  educa ionalȘ ț
,,Tradi ii i obiceiuri în suflet românesc”ț ș
- parteneriat cu Centrul Social de Urgen ă ,,Micul Prin ” Suceava;ț ț
- parteneriat cu S.C.Cristina Restaurante în cadrul proiectului educa ional,,Ce pot face două mâiniț
dibace”
- parteneriat  cu  clasa  a  V-a  D  pentru  realizarea proiectului   educa ional  „Prietenii  naturii”ț
(miniexpozi ie,serbări colare, ateliere de lucru copii-părin i)-septembrie 2014-aprilie 2015ț ș ț
- parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Moara, în cadrul proiectului ,,Tradi ii”, obiceiuri iț ș
fantezii de primăvară”

             3.  Rezultate la Concursuri colareș
- Clasa I A Concurs Comper- faza na ională CLR: Buculei tefana, Matei Teodora, Olaru Andreiț Ș
premiul I (100p) MEM Gherman Radu, Matei Teodora- premiul I, Iavorenciuc tefan- premiul II,Ș
Cazac Luca- men iune; Concurs Na ional Euclid etapa a III-a MEM 9 elevi 100 p, CLR- 12 eleviț ț
100 p; Concurs Na ional Năstăsescu CLR – 4 elevi 100 p; Concurs Na ional Amintiri din copilărie 9ț ț
elevi 100 p; Concurs Na ional Euro colarul 1 elev 100 pț ș
- Clasa I C Concursul Na ional „Comper” –Matematică, etapa a II-a, 8 mai 2015, 100 pct. – 3 ;ț
Limba română, etapa a II-a, 24  aprilie  2015, 100 pct. – 2;Matematică, etapa na ională  , 11 iunieț
2015, Locul I-  2; Limba română, etapa na ională, 8 iunie 2015; Locul I-2, Concursul Evaluare înț
Educa ie  -Etapa a II-a-matematică   21 februarie 2015;  Locul I-1; Etapa a II-a    – limba română 29ț
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februarie 2015-Locul I-3; Concursul Na ional Euclid - Etapa a III-a  – matematică 17 mai 2015;ț
Locul  I-2; Etapa  finală – matematică 21 iunie 2015; Plugariu Miruna- diplomă de merit; Grigoraș
Eliza – diplomă de merit. Etapa  a III-a– limba română   10 mai 2015; Locul  I –2, Etapa  finală –
limba română 14 iunie 2015;  Diac  Daria – diplomă de merit; Grigora   Eliza - diplomă de merit,ș
Concurs Jude ean „Equinox”-2 loc I, ț
-  Clasa  I  DConcursul  Naţional  „Încondeia ulș ”  (premiul  I-Cotle  Matei,  Paicu  Sabina-Iuliana,ț
Popovici Ionu -Cristian),  Concursul Naţional „ț Jurnal – O zi din via a meaț ” (premiul I-crea ieț
literară:  Doroftei  Maia-Anisia,  premiul  I–crea ie  plastică–Ho tină  Andrei);  Concursul  Na ionalț ș ț
COMPER – Comunicare (iunie 2015) – faza na ională: premiul I: Doroftei Maia-Anisia, premiulț
II: Petrariu Robert-Bogdan.
- Clasa I E Concursul Na ional ț COMPER – Comunicare (mai 2015) – 9 premii I, 4 premii II, 3
premii III i o men iune; Concursul Na ional ș ț ț COMPER-MEM (mai 2015) - 8 premii I, 7 premii II,
1 premiu III, o men iune;ț
            4. Dezvoltare personală/ perfecţionare:

Nichitean  Adriana  participare  simpozioanele  organizate  de  coala  Gimnazială  Bosanci,Ș
AESv i CCD George Tofan Suceava, precum i la coala de Vară pentru cadre didactice AESv,ș ș Ș
Programul  educa ional  ț Project  playing  CLIL,  Simpozionul  Interna ional  din  cadrul  proiectuluiț
Project playing CLIL cu lucrarea „ Predarea prin joc”;
           Dascălu Laura: Programul educa ional ț Project playing CLIL, Simpozionul Interna ional dinț
cadrul proiectului  Project playing CLIL cu lucrarea „Predarea prin joc”,  Conferin a Interna ionalăț ț
„Educa ia outdoor, o  alternativă a  educa iei  pentru  via ă”,  Participarea în  cadrul  a  Programuluiț ț ț
PA17RO13:„Promovarea  în  cultură  i  în  artă  în  cadrul  patrimoniului  cultural  European”,ș
Participarea i organizarea, în regim e voluntariat, a colii de vară pentru junior AESv- „Dezvoltareș Ș
personală prin sport”

Dumitrana Liliana conferin ele interna ionale ”În elegerea copiilor i tinerilor prin ilustra iileț ț ț ș ț
lor” (19 aprilie 205) i ”Educa ia outdoor, o alternativă a educa iei pentru via ă” (25 aprilie 2015).ș ț ț ț

Gabor Brîndu a  ș participare conferin ele interna ionale ”În elegerea copiilor i tinerilor prinț ț ț ș
ilustra iile lor” (19 aprilie 2015) i ”Educa ia outdoor, o alternativă a educa iei pentru via ă” (25ț ș ț ț ț
aprilie 2015), sus inere inspec ie pentru gradul II-25 mai 2015.ț ț
Gabor5.  
Analiza SWOT :

Puncte tari :
Foarte buna colaborarea între to i membrii comisiei;ț
Participarea tuturor membrilor comisiei la diferitele activită i de perfec ionareț ț
Organizarea de activită i extra colare menite să sudeze colectivele de elevi i părin iț ș ș ț
Dotarea tuturor claselor pregătitoare cu mobilier adecvat;
Buna organizare a activităţilor  metodice; 
Elevi dornici să participe la concursuri;
Rata scăzută a absenteismului;
Buna  colaborare  în  realizarea  i  analizarea  rezultatelor  probele  de  evaluare  finale  a  membrilorș
comisiei

Puncte slabe:
Lipsa unui cabinet al  învă ătorilor dotat cu material didactic;ț

Oportunităţi:
Programul elevilor într-un  singur  schimb (orele 8,00-12,00);
Disponibilitatea părin ilor în implcarea în diferite activită i extra colare i sprijinul acordat elevilorț ț ș ș
în activită ile la clasă;ț

Ameninţări :
Volumul mare de documente ce trebuie întocmite pe parcursul anului colar de cadrul didactic;ș
Pupitrele vechi care pot afecta activitatea instructiv-educativă
Numărul ridicat al elevilor (peste 25) în majoritatea claselor;
Costurile ridicate pentru  participarea  elevilor la diferitele concursuri colare;ș

https://www.facebook.com/playingclil?fref=nf
https://www.facebook.com/playingclil?fref=nf
https://www.facebook.com/playingclil?fref=nf
https://www.facebook.com/playingclil?fref=nf
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Responsabil comisie metodică,
Prof. învă ământ primar, Maria Adriana Nichiteanț


RAPORT   DE  ACTIVITATE

COMISIA  METODICĂ  A  ÎNVĂŢĂTORILOR
CLASELE a II-a

AN  ŞCOLAR  2014- 2015
     1. ACTIVITATEA  METODICĂ
Activitatea metodică a cadrelor didactice de la clasa a II-a s-a concretizat prin: participarea la
Consfătuiri, studierea planului-cadru şi a programei şcolare, întocmirea şi avizarea schemelor orare
şi  a  planificărilor  calendaristice  orientative,  proiectarea  activităţilor  didactice  în  funcţie  de
rezultatele evaluării iniţiale şi conceperea programelor de învăţare diferenţiată, parcurgerea ritmică
a conţinuturilor şcolare în mod integrat, conceperea testelor de evaluare cu scop de orientare şi
optimizare a învăţării, pregătirea şi îndrumarea elevilor pentru Evaluarea Naţională.
     Toate  cadrele  didactice  au  parcurs  materia  la  fiecare  disciplină  de  învăţământ  conform
planificărilor calendaristicilor proiectate pe unităţi tematice.
      În cadrul întâlnirilor comisiei metodice au avut loc activităţi conform planului de activităţi
stabilit la începutul anului şcolar: referate, dezbateri, întâlniri de lucru (propunere de itemi pentru
testele de evaluare şi analiza stadiului de îndeplinire a activităţilor propuse). De asemenea, toate
doamnele învăţătoare de la clasele a II-a s-au implicat activ în pregătirea elevilor pentru Evaluarea
Naţională: au desfăşurat ore de pregătire suplimentară cu elevii, au îndrumat elevii în actul învăţării
şi au corectat cu  responsabilitate testele .
     Toate cadrele didactice din comisie au participat la Cercurile Pedagogice  care au avut loc la
Şcoala Gimnazială nr.8 Suceava şi la Şcoala Bosanci.
      Pentru o bună colaborare cu familiile elevilor, fiecare cadru didactic a desfăşurat lectorate,
şedinţe şi consiliere individuală cu părinţii. 
2. ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ
     Pe parcursul acestui an şcolar cadrele didactice de la clasele a II-a au desfăşurat şi au fost
implicate în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare precum:
     • „Toamnă, bine ai venit!” – proiect tematic la nivelul unităţii de învăţământ;
     • „Suntem ceea ce mâncăm!” – săptămâna Educaţiei Globale
• „Colinde, colinde …”
• „Hai să dăm mână cu mână!” – activitate desfăşurată cu prilejul zilei Principatelor unite
•  „Târgul de primăvară” – proiect caritabil desfăşurat la nivelul unităţii de învăţământ
     Fiecare cadru didactic s-a implicat în marcarea unor evenimente cum ar fi : Ziua Educaţiei (5
octombrie), 1 Decembrie ( ziua Naţională a României) , Ziua şcolii ( 1 martie),  Ziua mondială a
apei (22 martie), Ziua copilului (1 iunie)
     În acest an şcolar am desfăşurat activităţi comune, la nivel de comisie, în săptămâna „Şcoala
altfel:Să  ştii  mai  multe,  să  fii  mai  bun!”:  vizită  la  BNR  Suceava  şi  participarea  elevilor  la
concursurile „ Fii inteligent la matematică!” şi „ Comunicare.ortografie.ro”.
          Prin aceste activităţi s-a urmărit îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor în diferite domenii. Ei au
participat activ la aceste activităţi şi au fost încântaţi de modul de desfăşurare.

3. PARTENERIATE
     În anul şcolar 2014-2015, cadrele didactice de la clasele a II-a  au încheiat diferite parteneriate:
     * Asociaţia  SMARTY EDUCAŢIONAL;
     * editura EDU SOFT MARKETING SRL;
     * Agenţia de Protecţia Mediului ( APM) şi cu Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA);
     * IPJ Suceava;
     * ING Suceava;
     * Asociaţia „Mereu tineri” şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” Suceava în cadrul
Şcolii de vară „Mâini dibace, minţi agere”.
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4. REZULTATELE  ELEVILOR  LA  CONCURSURI
     Participarea cadrelor didactice cu elevii la diferite concursuri  de evaluare a cunoştinţelor s-a
concretizat prin obţinerea unor premii frumoase:
     ♦ Concursul „Fii inteligent la matematică!” – 20 premii I (între 100 şi 98 p), 1 premiu II (98, 15
p), 12 premii III (între 95 şi 90 p);
     ♦ Comunicare ortografie – 3 premii I, 13 premii II;
     ♦ Concursul Internaţional „Smarty” – 5 premii I,  5 premii II, 3 premii III, 2 Menţiuni.

5. EVALUAREA  REZULTATELOR  ŞCOLARE
     Evidenţiez consecvenţa doamnelor învăţătoare din comisie în ceea ce priveşte  înregistrarea
evaluării iniţiale, formative şi sumative. Elevii claselor a II-a au obţinut rezultate frumoase la aceste
testări (centralizarea se află la dosarul Comisiei Metodice), iar înregistrarea la evaluările formative,
la  dosarul  clasei(mapa  învăţătorului).  De  asemenea  rezultatele  la  Evaluarea Naţională au  fost
mulţumitoare (centralizarea se află la dosarul Comisiei metodice).

6.DEZVOLTARE  PERSONALĂ
La acest punct menţionez participarea d-nei înv. Andreuţă Mariana la Sesiunea interjudeţeană de
referate şi  comunicări  ştiinţifice  „Calitate  şi  excelenţă în formarea continuă”  desfăşurată  la
CCD Suceava cu lucrarea intitulată  „ Educaţia incluzivă în şcoală”, participarea  la Conferinţa
internaţională „Psihologia  adleriană:  Cunoaşterea  copiilor  prin  desenele  lor” desfăşurată  la
USV (înv. Dranca Delia şi Varasciuc Laura), participarea la Conferinţa Internaţională„Educaţia
autdoor”  organizată   de Şcoala Gimnazială  nr.10  în  colaborare cu ISJ  Suceava (înv.Varasciuc
Laura).
     Tot  ca  activitate  de  dezvoltare  personală  pot  aminti  participarea  doamnelor  înv. Andreuţă
Mariana, Dranca Delia şi Varasciuc Laura în calitate de supraveghetor la Olimpiada de Limba şi
literatura română, Olimpiada de ştiinţe socio-umane (faza judeţeană).
ANALIZA  SWOT:
     ☺ Puncte tari:
- buna colaborare în întocmirea documentelor şcolare, desfăşurarea activităţilor didactice;
- colaborarea eficientă între cadrele didactice ale comisiei;
- activităţi extraşcolare/extracurriculare de calitate;
- rezultate bune la concursuri şi Evaluarea Naţională.
      ♦ Puncte slabe:
- numărul mic de publicaţii personale;
- puţine cursuri de formare;
- insistenţe pentru realizarea unor documente necesare. 
     ♦ Oportunităţi:
- existenţa unor interese comune ale cadrelor didactice din comisie;
- existenţa unei echipe ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită.
     ♦ Ameninţări:
- timpul insuficient pentru a dezbate mai riguros unele probleme întâlnite în activitatea didactică.
CONCLUZII
       Consider că în acest an şcolar cadrele didactice de la clasele a II-a  au avut o colaborare bazată
pe respect, încredere şi ajutor reciproc.

Responsabil Comisie Metodică,
înv. Varasciuc Laura
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Raport de activitate al comisiei metodice a claselor a III-a
Semestrul II, An colar 2014 – 2015ș

8. Activită i metodice:ț
Nr.crt. Activităţile organizate Data Responsabil
1. 1.   Lecţie demonstrativă – Ştiinţe ale naturii

2.  Dezbatere-Utilizarea  mijloacelor  TIC  în
orele de Ştiinţe ale naturii

19
februarie
2015

Prof. Rotaru Cristina
Prof. Tania Cozmei

2. 1.  "Educaţia  adulţilor  prin  activităţi  speciale
organizate de şcoală"
2.  Elaborarea programului de activităţi pentru
săptămâna „Să  ştii mai multe, să fii mai bun!”

19  martie
2015

Prof. Crenguţa Moruz
Prof.Ramona
Catargiu

3. 1.  Lecţie  demonstrativă  în  cadrul  cercului
pedagogic Şcoala Gimnazială Bosanci
2.  Referat

14  mai
2015

Prof. Cristina Rotaru

4. 1.  Realizarea  de  modele  de  teste  pentru
evaluarea sumativă de la sfârşitul anului şcolar.

4  iunie
2015

Prof. Maria Cical
Prof. Nela Calfa

 Activită ile comisiei metodice s-au desfă urat conform planificării întocmite la începutulț ș
anului  colar  .  Cadrele  didactice  din  comisia  metodică  a  claselor  a  III-a  s-au  implicat  activ  ,ș
pregătind materialele necesare i participând la discutarea temelor propuse.ș

Membrii comisiei metodice s-au întrunit ori de câte ori au apărut probleme ce presupuneau
luarea unor decizii colective.

9. Activită i extra colare/extracurriculare:ț ș
În semestrul al II-lea al anului colar 2014-2015, fiecare cadru didactic a desfă urat activită iș ș ț

extracurriculare conform planificării  realizate la începutul anului colar ,  implicându-se activ înș
organizarea i desfă urarea cât mai multor activită i atractive i instructive.ș ș ț ș
Înv. CALFA NELA 

 Proiectul educaţional:   „Copii, nu vă juca i cu focul !”ț
 Expoziţia de desene ,, Mamă, te iubesc !”
 Expoziţie de desene: „Natura - prietena mea ! ”
 Proiectul educaţional:   „Tradi ii inedite de Pa te din întreaga lume”ț ș
 Proiectul educaţional:   „Noaptea bibliotecarilor”
 Expoziţie  de desene:,, 9 Mai – Simbolul Europei”
 Expozi ie de desene: ț „Copile, azi e ziua ta!”
 Proiectul educaţional: „Gala premian ilor”ț .

Prof. CICAL MARIA
 Proiectul Naţional: ,, Educaţie globală. Securitatea alimentaţiei”
 Proiectul Naţional: ,, ECOlimpiada elevilor”
 Proiectul  de  voluntariat  ,,AJUTOR  LA  TEME”,  iniţiat  de  Biblioteca  Bucovinei  ,,IG

SBIERA” Suceava
 Proiectul educaţional: ,, Ziua mondială a toleranţei”
 Activitatea educativă ,,Omagiu poetului naţional”
 Proiectul educaţional: ,,Sănătate şi mişcare” 
 Proiectul educaţional: ,,Împreună vom reuşi” 
 Proiectul educaţional: ,,Ziua Pământului” 
 Proiectul educaţional: ,,Ziua Europei, ziua tuturor cetăţenilor europeni” 
 Acţiunea ,,Dăruim împreună” -  donaţie către ,, Asociaţia Orfanilor 2013”
 Excursie ,,Să ne cunoaştem patria”
 Participare la proiectul ,,Clubul de lectură”
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 Vizionarea teatrului ,,Legenda Cetăţii Neamţului”.
Prof. ROTARU CRISTINA

 Proiect educa ional Alături de cei care salvează vie i;ț ț
 Fantezii de primăvară – Sărbătorirea zilei de 8 Martie;
 Proiect educa ional În lumea Îngerilor;ț
 Proiect educa ional Copilăria în versuri i culoare;ț ș
 1 Iunie – zi de sărbătoare – activitate în natură împreună cu părin ii;ț
 Ia i – istorie i cultură – excursie de studiu;ș ș
 Proiect Na ional – ECOLIMPIADA elevilor;ț
 Participare la proiectul Clubul de lectură;
 Vizionare spectacol muzical;
 Participare la Târgul de primăvară
 Realizarea nr. 3 al revistei Peni a năzdrăvană.ț

Prof. COZMEI TANIA
 Acţiunea ,,Suflet pentru suflet” -  vizită şi donaţie la Asociatia Blijdorp - SUCEAVA
 Excursie ,,Să ne cunoaştem patria, jud. Botoşani
 Participare la proiectul ,,Clubul de lectură”
 Vizionare spectacol teatru de păpuşi
 Participare la serbarea dedicată Şcolii”Ion Creangă”
 Participare la ,, Campania pentru Educaţia Globală 2015”.

Prof. MORUZ  CRENGU AȚ
 Proiectul educaţional:   „Copii, nu vă juca i cu focul !”ț
 Expoziţia de desene ,, Mamă, te iubesc !”
 Expoziţie de desene: „Natura - prietena mea ! ”
 Proiectul educaţional:   „Tradi ii inedite de Pa te din întreaga lume”ț ș
 Proiectul educaţional:   „Noaptea bibliotecarilor”
 Expoziţie  de desene:,, 9 Mai – Simbolul Europei”
 Expozi ie de desene: ț „Copile, azi e ziua ta!”
 Proiectul educaţional: „Gala premian ilorț ”.
10. Rezultate ob inute la testele sumative, măsuri remediale:ț

La  sfâr itul  anului  colar  2014  –  2015,  la  nivelul  claselor  a  III-a  s-au  aplicat  teste  deș ș
evaluare  ini ială  la  Limba  română,  Matematică  i  tiin e  ale  naturii.  Rezultatele  acestora  suntț ș Ș ț
prezentate în secven a următoare:ț
LIMBA ROMÂNĂ
Total: 164 elevi
Clasa

Calificativ

III A III B III C III D III E III F TOTAL

FB 24 15 25 26 8 20 118
B 3 5 10 9 4 5 36
S 3 6 1 10
I
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Foarte bine; 72%

Bine; 22%

Suficient; 6%

MATEMATICA
Total: 164 elevi
Clasa

Calificati
v

III A III B III C III D III E III F TOTAL

FB 17 12 26 24 8 17 104
B 8 9 9 11 7 8 52
S 2 2 3 1 8
I

Foarte bine; 63%

Bine; 32%

Suficient; 5%

ŞTIINŢE ALE NATURII
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Total: 164 elevi
Clasa

Calificati
v

III A III B III C III D III E III F TOTAL

FB 20 8 26 30 12 19 115
B 6 13 9 5 6 5 44
S 1 2 2 5
I

Foarte bine; 70%

Bine; 27%

Suficient; 3%

11.  Rezultate  la concursuri, olimpiade faze locale
În semestrul al II-lea , elevii claselor a III-a au participat la mai multe concursuri colare,ș

ob inând rezultate deosebite.ț

Prof. CICAL MARIA 
 Premiul II Concursul Naţional ,,Săptămâna Educaţiei Globale”, etapa judeţeană
 Menţiune la Concursul Naţional ,,ECOLIMPIADA ELEVILOR”
 Premii  I,  II,  III,  Menţiuni la  concursurile  Naţionale  ,,Fii  inteligent  la  matematică!”,

,,Comunicare. Ortografie”, ,,EUCLID”, concursul interjudeţean ,,Cred în drepturile mele”

Prof. ROTARU  CRISTINA
 EUCLID – ediţia a III-a   – Limba română şi Matematică – premii I, II, III;
 Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie – ediţia II– Limba română şi Matematică;
 Premiul I,II, III – Concursul Copilăria în versuri i culoare;ș
 5 premii I la concursul de crea ie literară Carmen Sylva;ț
 Premiul II – Concursul ”Ion Creangă”;
 Men iune – ECOLIMPIADA elevilor;ț
 Premiul I, III, men iune la Concursul Fii Inteligent la Matematică;ț
 Premiul II, III, men iune la Concursul Comunicare.Ortografie.ro;ț
 Men iune la Concursul na ional Alege! Este dreptul tău!;ț ț
 3 premii I la Concursul Na ional 1 Iunie – La mul i ani, copile drag!;ț ț
 Premiul I la Concursul În lumea Îngerilor – Pa tele Sărbătoarea Învierii;ș
 Men iune la Concursul Cred în drepturile mele;ț
 3 premii I la Concursul de crea ie literară Suflet de copil;ț
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 Participare la concursul Comper , comunicare, etapa a II-a

Prof. COZMEI  TANIA
 Premiul I, Premii II, III, Menţiuni – Concursul Naţional „Fii inteligent la matematică”
 Premiul II, Menţiuni – Concursul Naţional ,,Comunicare. Ortografie”.
 Premiul II, III – Concursul „Euclid”
 Participare la faza naţională – concursul „Euclid” (limba română şi matematică).

12.  Parteneriate încheiate:
Nr.
Crt.

Titlul
parteneriatului

Instituţii
partenere

Nr. de 
înregistrare

Scop Responsabilul
din partea şcolii

1. Parteneriat   cu
ocazia  sărbătoririi
Zilei  Europei  la
acţiunea  organizată
de  Centrul  de
Informare  Europe-
Direct-,,Bucovina”
Suceava

Universitatea
,,Ştefan  cel
Mare”

Educa ieț
pentru
cetă enieț
democratică

Cical Maria

2. Clubul de lectură Grupul  Editorial
ART
Bucureşti

Stimularea
interesului
pentru
lectură

To i  învă ătoriiț ț
comisiei
metodice

3. Sibiu  –  Capitală
Europeană Curată

Asociaţia
Română  pentru
Ambalaje  şi
Mediu
Ministerul
Mediului  şi
Dezvoltării
Durabile

Învăţarea
reciclării
ambalajelor

Cical Maria;
Rotaru Cristina;

4. Parteneriat în cadrul
Proiectului
,,Împreună  vom
reuşi”

Agenţia  pentru
Protecţia
Mediului
Suceava

Educa ieț
ecologică

Cical Maria

5. Ora ul nostruș JA România Educa ieț
pentru
societate

Rotaru Cristina

6. Parteneriat   în
cadrul  Proiectului
PANDORA

Funda iaț
CORONA Ia iș

Nr. 1978 din
27.03.2015

Educa ieț
civică

Rotaru Cristina

7. Alături  de  cei  care
salvează

ISU Suceava Familiarizare
a  cu
activitatea
salvatorilor

Rotaru Cristina

8. Parteneriat  cu  în
cadrul  concursului
na ional  de  crea iiț ț
literare  ”Carmen
Sylva”

coalaȘ
Gimnazială
”Carmen  Sylva”
Horia, Neamț

Nr.2923  din
25.05.2015

Stimularea
creativită iiț
în  activită iț
literare  iș
plastice

Rotaru Cristina

9. Parteneriat în cadrul Liceul Nr. 2102 din Stimularea Rotaru Cristina
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proiectului În lumea
Îngerilor

Tehnologic
Traian- Ialomi aț

22.04.2015 creativită iiț
în  activită iț
literare  iș
plastice

10. Parteneriat în cadrul
proiectului Copilăria
în versuri i culoare.ș

coalaȘ
Gimnazială
”Iustin  Pîrvu”
Poiana Teiului

Nr. 2290 din
19.05.2015

Stimularea
creativită iiț
în  activită iț
literare  iș
plastice

Rotaru Cristina

11. Parteneriat în cadrul
concursului  1  Iunie
–  La  mul i  ani,ț
copile drag!

coalaȘ
Gimnazială
Bosanci

Nr. 2292 din
19.05.2015

Stimularea
creativită iiț
în  activită iț
literare  iș
plastice

Rotaru Cristina

12. Parteneriat în cadrul
concursului Prietenii
căr ilorț

GPN  Nr.  15
Sibiu

Nr. 2422 din
8.06.2015

Stimularea
creativită iiț
în  activită iț
plastice

Rotaru Cristina

13. Parteneriat în
Cadrul
Proiectului  Mirajul
lecturii.

coalaȘ
Gimnazială Nr. 1
Mizil,  jud.
Prahova

Nr.2291  din
19.05.2015

Stimularea
creativită iiț
în  activită iț
literare

Rotaru Cristina

13. Dezvoltare personală/perfec ionare:ț
Toate cadrele didactice au participat la activită ile comisiei metodice i cercului pedagogic.ț ș

Prof. CICAL MARIA
 Conferinţa  Naţională  ,,Înţelegerea  copiilor  şi  tinerilor  prin  ilustraţiile  lor”,  organizator

APPAR doctor Wes Wingett, USV-FSED;
Prof. ROTARU CRISTINA
 Conferin a  Interna ională În elegerea copiilor i tinerilor prin ilustra iile lor – USV Suceava;ț ț ț ș ț
 Sesiunea  interjude eană  de  referate  i  comunicări  tiin ifice  Calitatea  i  excelen a  înț ș ș ț ș ț
formarea continuă cu publicarea lucrării Evaluarea activită ilor de formare a cadrelor didactice –ț
CCD Suceava;
 Simpozionul Na ional Activită i  Extra colare Oglindite în Sărbătoarea Na terii  Domnuluiț ț ș ș
cu publicarea lucrării Familia cre tină între bine i rău - Ia i;ș ș ș
 Conferin a  Interna ională  Educa ia  outdoor  ,  o  alternativă  a  educa iei  pentru  via ă  ,  cuț ț ț ț ț
publicarea lucrării Natura – cadru eficient pentru învă area istoriei patriei - Suceava;ț
 Curs de formare – Utilizarea avansată a instrumentelor TIC;
 Sesiune de instruire în cadrul proiectului PANDORA;
 Simpozion Interna ional Active Togetherness Learning spaces for all ages – Suceava;ț
 Conferin a Interna ională Istorie, Cultură i Civiliza ie în Europa de Sud-Est– Chi inăuț ț ș ț ș
Prof. COZMEI TANIA
 A continuat activitatea cu Cabinetul de Psihologie - Marius Şaramet
 Participare la Conferinţa Internaţională „Educaţia outdoor – o educaţie pentru viaţă”.
Prof. MORUZ CRENGU A Ț
 Conferin a  Interna ională În elegerea copiilor i tinerilor prin ilustra iile lor – USV Suceava;ț ț ț ș ț

14. Analiza  SWOT: 
 Puncte tari:
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 Perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la activită i tiin ifico - metodice;ț ș ț
 Interesul manifestat de familie pentru educarea copiilor;
 Rezultatele deosebite obţinute la concursuri;
 Buna colaborare în cadrul colectivului;
 Programe de recuperare  şi de pregătire pentru performanţă;
 Mediatizarea în mijloacele mass-media a activităţilor şcolii;

 Puncte  slabe:
 Lipsa unui cabinet metodic al învăţătorului;
 Necesarul de materiale solicitat la începutul anului şcolar neonorat;
 Atitudinea fa ă de coală a unor părin i i elevi.ț ș ț ș

 Oportunităţi: 
 Climatul din şcoală este favorabil desfăşurării procesului de învăţământ;
 Posibilitatea achiziţionării unor mijloace de învăţământ moderne;
 O bună motivaţie a elevilor pentru competiţie;
 Realizarea de parteneriate;
 Atragerea de sponsorizări;

 Ameninţări: 
 Situaţia economică a ţării influenţează bugetul învăţământului şi al familiilor elevilor;
 Supraveghere necorespunzătoare a elevilor care au părinţii plecaţi în străinătate sau care au

un program foarte încărcat.
Responsabil comisie metodică:

Prof.înv. primar ROTARU CRISTINA



Raport de activitate al comisiei metodice a claselor a IV-a
semestru II, an şcolar 2014-2015

1.Activităţi metodice
Activităţile metodice s-au desfăşurat conform graficului:
În  luna  februarie  am  organizat  o  masă  rotundă  cu  tema  « Evaluarea,
componentă a procesului de învăţare. »
D-na Florescu a prezentat referatul: Subiectivismul în practica evaluativă.
Efecte perturbatoare în apreciere şi notare. 

Febr.
Prof.Florescu
Rodica

În luna martie am organizat concursul „Să-l cunoaştem pe Ion Creangă”,
concurs care s-a desfăşurat între echipajele claselor a IV-a.

Mart
.

Prof.Adriana
Grădinariu

În luna aprilie d-na prof. Rodica Florescu a ţinut o lecţie demonstrativă la
opţional, Drepturile micului cetăţean.

Apr.
Prof.Rodica
Florescu

În luna mai am participat toţi membrii comisiei la o lecţie demonstrativă la
istorie, în cadrul cercului pedagogic. Am 
făcut o analiză în cadrul comisiei metodice.

Mai

Prof.Liliana
Ştefan
Prof.Adriana
Grădinariu

In luna iunie am făcut o analiză a rezultatelor evaluărilor naţionale la limba
română şi matematică. Iun.

Toţi  membrii
comisiei

3. Activităţi extraşcolare:
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Fiecare cadru didactic a organizat activităţi extraşcolare,ă fii mai bun, să ştii mai mult”.
Toţi  membrii  comisiei   au  participat  cu  elevii  la  lecţia  de  muzică  oferită  de  Filarmonica  din

Botoşani.
D-na Florescu Rodica a organizat lunar activităţi în cadrul proiectului „Să iubim cărţile” şi „Mănânc
sănătos, cresc sănătos”.
D-na Liliana Ştefan a organizat activităţi derulate în cadrul proiectului de combatere a violenţei
„Violenţa, arma celor slabi”,          
Participare la simpozioane:
1. Conferinţă internaţională „Educaţia outdoor, o alternativă a educaţiei pentru viaţă” - lucrare cu
tema „Cum să fii un părinte mai bun!”-prof. Adriana Grădinariu.
2.  Conferinţa  internaţională  „Înţelegerea  copiilor  şi  tinerilor  prin  ilustraţiile  lor”-  Prof.  Liliana
Ştefan, prof. Rodica Florescu –participare, prof. Adriana Grădinariu –organizator şi participare.
3. Simpozionul naţional „Dimensiuni calitative şi de performanţă în educaţia timpurie” – ediţia a
VI-a  –  6.02.  2015-  Prof.  Liliana  Ştefan,  prof.  Rodica  Florescu,  prof.  Adriana  Grădinariu  –
participare.
4. Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice „Calitatea şi excelenţa în formarea
continuă” – cu lucrarea „Impactul utilizării  TIC asupra calităţii  educaţiei”- Prof. Liliana Ştefan,
prof. Rodica Florescu, prof. Adriana Grădinariu –participare.

Excursii tematice:
2.  „Să  ne  petrecem timpul  liber  în  natură”  –  Suceava  –  Durău 11-12 iunie  2015-toţi  membrii
comisiei.
Parteneriate cu instituţii:
1. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava – Proiectul interjudeţean „Copiii Europei” – ediţia
a II-a   prof. Adriana Grădinariu.
2.  Universitatea  „Ştefan  cel  Mare”  Suceava  –  „Eu  sunt  mic!   Universul  cât  e  de  mare?”-
Prof.Liliana Ştefan, prof.Rodica Florescu, prof.Adriana Grădinariu, înv.Virginia Dănilă, înv.Vasile
Cvasniuc.
3. Spaţiul de joacă „Simply Kids” – Atelier de gătit
4. Editura Edu – „Utilizarea manualului digital şi a softului educaţional în procesul de predare-
învăţare” prof. Adriana Grădinariu.
5.  Alexandria  Librării,  Consiliul  Judeţean  Suceva,  Biblioteca  Bucovinei   „I.G.Sbiera”,  C.C.D.
„George Tofan”– proiectul educaţional „Să iubim cărţile!” prof. Adriana Grădinariu, prof. Rodica
Florescu. 

Publicaţii:
Auxiliar  pentru  disciplina  opţional  „Românii  –  istorie  şi  legendă”-  Prof.  Liliana  Ştefan,  prof.
Adriana Grădinariu, înv. Virginia Dănilă, înv. Vasile Cvasniuc.
-20  de  materiale  publicate  în  format  electronic  pe  portalul  www.didactic.ro prof.  Prof.  Liliana
Ştefan, prof. Adriana Grădinariu.
 D-nul Vasile Cvasniuc a participat alături de elevi la spectacopul de teatru „Amintiri din copilărie”.
A participat  la  activitatea desfăşurată  împreună cu grădiniţa  din cartier  dedicată  poetului  Mihai
Eminescu. 

O activitate deosebită a fost organizarea lectoratului cu părinţii „De la grădiniţă la şcoală, un
pas uşor de făcut”, activitate în cadrul „Zilei porţilor deschise”. Au participat părinţi ai căror copii
urmau  să  se  înscrie  în  clasa  pregătitoare,  doamne  educatoare,  d-na  director  Dorina  Murariu  şi
membrii comisiei noastre.

4. Rezultate la concursuri, olimpiade faze locale
Prof. RodicaFlorescu, clasa a IV-a B:
Euclid limba română 
etapa I                                                                                     etapa a II-a

http://www.didactic.ro/


20

Premiul I                                                                                 Premiul I
Buta Bogdan                                                                           Bădăluţă Maria 
Gurguţe Smaranda                                                                  Buta Bogdan
Livararu Erica                                                                         Gurguţe Smaranda
Scepanschi Francesca                                                              Iavni Ioana
Ştefanache Mara                                                                      Livararu Erica
Timofti Arina                                                                           Macovei Teona
Premiul II                                                                                 Ştefanache Mara                      
Iavni Ioana                                                                               Timofti Arina
Nichitoi Bogdan                                                                       Premiul II
Vodă Ioan                                                                                Burian Denisa
Bleorţu Cristiana                                                                      Naie Ştefan
Macovei Teona                                                                        Premiul III
Premiul III                                                                               Girigan Teodora
Girigan Teodora                                                                      Vodă Ioan
Naie Ştefan
Burian Denisa
Tyron Arthur

Euclid   matematică
etapa I                                                                                    etapa II
premiul I                                                                                premiul I
Gurguţe Smaranda                                                                 Macovei Teona
Iavni Ioana                                                                             Timofti Arina
Timofti Arina                                                                         Buta Bogdan
Vodă Ioan                                                                              Gurguţe Smaranda
premiul III                                                                              Livararu Erica
Girigan Teodora                                                                     Ştefanache Mara
Tyron Arthur                                                                             premiul II
menţiune                                                                                   Iavni Ioana
Livararu Erica                                                                           Naie Ştefan
Naie Ştefan                                                                               Nichitoi Bogdan
                                                                                                  premiul III
                                                                                                  Vodă Ioan

Fii inteligent la … matematică.
Iavni Ioana                                                                             Timofti Arina
Timofti Arina                                                                         Buta Bogdan
Vodă Ioan                                                                              Gurguţe Smaranda
Livararu Erica
 Un echipaj a obţinut premiul I la Olimpiada judeţeană de ed. civică şi a participat la faza naţională.

Prof. Liliana Ştefan, clasa a IV-a C:
Euclid Matematică , concurs naţional
Etapa I Etapa a II-a
Babliuc Alexia 99p Babliuc Alexia 100p
Hruzdup Daria 98p Arhire Cristian 99p
Bengheac  Maria 98p Huzdup Daria 99p
Varzaru Miruna 98p
Anton Mihnea 97p

Euclid Română, concurs naţional
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Etata I Etapa a II-a
Huzdup Daria 99p Babliuc Alexia 98p
Babliuc Alexia 98p Bengheac Maria 98p
Bengheac Maria 94p
Sauciuc Andreea 94p

Evaluare în matematică, Năstăsescu, concurs naţional
Babliuc Alexia 100p
Huzdup Daria 98p
Arhire Cristian 95p

Evaluare la lb. română, Năstăsescu, concurs naţional
Varzaru Miruna 100p
Babliuc Alexia 99p
Bengheac Maria 99p
Sauciuc Andreea 96p
Golea Diana 96p
Manguş Francesca 96p
Nichitean Mihnea 92p

Lumina Math, concurs naţional
Anton Mihnea locu II
Golea Diana locul III
Varzaru Miruna locul III
Huzdup Daria locul III
Babliuc Alexia locul III
Ciudin Eric locul III
Duca Eduard locul III
Nichitean Mihnea menţiune

Prof. Adriana Grădinariu, clasa a IV-a D:
Nr.
cr.
CC  Concursul  Numele elevului Punctajul

obţinut
1. EUCLID-ETAPA a  III-a    Limba

română
Doroftei Luca Premiul I

2. EUCLID-ETAPA  a  III-a
Matematică

Cîrlioru Ana Premiul II

3. Copiii Europei Cîrlioru Ana Premiul I
Buculei Simina Premiul I
Parasca David Premiul I

4. Fii Inteligent ...la matematică Pelinari Matei Premiul III
5. Ortografie şi puctuaţie Chiriloaei Denisa Premiul I

Cătău Lorin Premiul I
Buculei Simina Premiul I
Doroftei Luca Premiul I
Pelinari Matei Premiul I

Evaluare Naţională la Lb. română Buculei Simina Premiul I
6. Etapa a II-a Cîrlioru Ana Premiul I

Gemănariu Delia Premiul II
7. Copiii Europei Buculei Simina

Parasca David
Cîrlioru Ana

Premiul I
Premiul I
Premiul I

8. Concursul Judeţean de Astronomie
„Equinox” ediţia a XII-a

Echipajul  format  din:
Buculei  Simina,
Popovici  Iulian  şi
Doroftei Luca

Premiul III



22

Responsabil Comisie metodică,
Prof. Liliana Ştefan

Raport de activitate al comisiei/catedrei  COMISIA  DIRIGINŢILOR.
Semestrul II, An şcolar 2014-2015

1. Activităţi metodice
Activităţile metodice s-au desfăşurat conform graficului:
Nr.
crt
.

Activităţile organizate Data Responsabil

1. Orientarea  şcolară  şi  profesională-  premisă
importantă a devenirii personale

feb 2015 Prof.   Marilena
Sibechi

2. Noi,cei de ieri şi cei de azi,lecţie deschisă cl aVIII-a
D

mart 2015 Prof. Oltea Prelucă

3. Împreună pentru un viitor mai verde apr 2015 Prof.Luminiţa
Martiniuc

4. Puterea unui zâmbet, lecţie deschisă cl aVII-a D mai 2015 Prof.Butnaru
Nastasia

5. Bilanţ final iun 2015 Prof.   Marilena
Sibechi

Comentarii: Şedinţele cu părinţii ca şi lectoratele cu părinţii se desfăşoară lunar, fiind înregistrate în
registru. Orele de consiliere cu părinţii au fost stabilite ca interval orar şi locaţie, programarea lor
fiind afişată la avizierul exterior al şcolii.

7. Analiza SWOT:
PUNCTE TARI:
-  întocmirea  planificărilor   calendaristice  anuale  şi  semestriale  realizate  conform cu  programa
pentru Consiliere si orientare;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi
preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevi;
- mulţi profesori diriginţi sunt implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor;
- implicarea activă a diriginţilor în asigurarea şi menţinerea legăturii cu părinţii prin desfăşurarea
şedinţelor cu părinţii şi asigurarea corespondenţei pentru informarea părinţilor elevilor; 
- comunicarea şi relaţionarea în comisie este foarte bună; 
- colaborare bună a diriginţilor cu psihologii şcolari pentru rezolvarea unor situaţii  problemă în
colectivele de elevi;
- o bună comunicare cu psihopedagogul şcolii;
- varietatea mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate.
PUNCTE SLABE: 
- nu toţi diriginţii au, la zi completat, caietul dirigintelui.   
OPORTUNITAŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
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- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală;
-  organizarea  unor  activităţi  extraşcolare  care  pot  duce  la  realizarea  unor  legături  interumane
strânse.
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;
- există elevi cu părinţii plecaţi în străinătate.

Responsabil comisie/catedră metodică:
Prof. Marilena Sibechi



Raport privind activitatea desfăşurată
de membrii catedrei de limba şi literatura română

în anul şcolar 2014-2015
SEMESTRUL II

1.Activităţi metodice:
Activităţile metodice s-au desfăşurat conform graficului:
Nr.
crt.

Activităţile organizate Data Responsabil

1. Parcurgerea  materiei  conform  planificării
personale;

permanent Constantin Mărgineanu
Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

2.  Notarea ritmică a elevilor; permanent Constantin Mărgineanu
Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

3.  Planificarea  şi  efectuarea  activităţilor  de
pregătire  suplimentară  pentru  consolidarea
cunoştinţelor elevilor şi pentru obţinerea de
performanţe la concursuri şcolare, olimpiade
şi examene;

permanent Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

4. Conceperea  unor  documente  de  analiză,  în
urma  aplicării  simulărilor,  în  vederea
realizării progresului şcolar;

februarie
2015

Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

5. Planificarea  temelor  recapitulative  pentru
teze;

mai,2015 Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

6.
Aplicarea  unor  tipuri  diverse  de  evaluare
curentă  şi  sumativă,  pentru  îmbunătăţirea
relaţiei  de  parteneriat  profesor-elev  şi,
implicit,  a  valorii  formative  a  acestei
componente 

la  finalul
unităţilor  de
învăţare

Constantin Mărgineanu
Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi
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7. Evaluatori  la  Simularea  Naţională  a
Examenului de Evaluare Naţională 2015;

23  februarie
2015

Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

8. Secretari în cadrul Comisiei de organizare a
Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură
română,  etapa  judeţeană,  la  Şcoala
Gimnazială “Ion Creangă” Suceava

23  februarie
2015

Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan

9.
Membri în cadrul Comisiei de organizare a
Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură
română,  etapa  judeţeană,  la  Şcoala
Gimnazială “Ion Creangă” Suceava

23  februarie
2015

Liliana Finaşcu
Elena Roboschi

10. Evaluatori  la  etapa  judeţeană  a  Olimpiadei
de limbă, comunicare şi literatură română

23  februarie
2015

Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan

11.
Implicare în organizarea Cercului pedagogic
al profesorilor de limba şi literatura română
de  la   Şcoala  Gimnazială  „Ion  Creangă”
Suceava, 22 mai 2015 , cu tema Strategii de
dezvoltare a competenţei culturale a elevilor,
prin  valorificarea  lecturii  operelor  literare
din literatura română şi/ sau universală,  prin
prezentarea  lecţiei  demonstrative
DESCHIDERI  CULTURALE  PRIN
STUDIEREA FABULEI, clasa a VI-a B;  

22 mai 2015 Dorel Finaşcu

12. implicare în organizarea Cercului pedagogic
al profesorilor de limba şi literatura română
de  la   Şcoala  Gimnazială  „Ion  Creangă”
Suceava, 22 mai 2015 , cu tema Strategii de
dezvoltare a competenţei culturale a elevilor,
prin  valorificarea  lecturii  operelor  literare
din literatura română şi/ sau universală,  prin
prezentarea  lucrării  JURNALUL  UNUI
CONSILIER DE LECTURĂ, În căutarea
unei identităţi…

22 mai 2015 Loredana Paşcan

13. Implicare în organizarea Cercului pedagogic
al profesorilor de limba şi literatura română
de  la   Şcoala  Gimnazială  „Ion  Creangă”
Suceava, 22 mai 2015 , cu tema Strategii de
dezvoltare a competenţei culturale a elevilor,
prin  valorificarea  lecturii  operelor  literare
din literatura română şi/  sau universală,  cu
prrezentarea unui referat;

22 mai 2015 Elena Roboschi

14 Realizarea  ,  în  calitate  de  metodist  al  ISJ
Suceava,  a  unor   inspecţii  şcolare  pentru
obţinerea gradelor didactice în învăţământ;

Dorel Finaşcu

15. Profesor  însoţitor  al  lotului  judeţean
participant la etapa naţională a Olimpiadei de
Lingvistică

14-16  martie
2015,
Bucureşti

Loredana Paşcan

 16. Îndrumarea practicii pedagogice a unei grupe
de  10 studenţi  de  la  Facultatea  de  litere  a

martie-mai
2015

Dorel Finaşcu
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Universităţii  „Ştefan  cel  Mare”  de  către
prof.;

17. Profesori  evaluatori  la  etapa  judeţeană   a
Concursului  “Reviste  şcolare”  şi  ,,Tinere
condeie”

22  aprilie
2015

Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan

18. Evaluatori externi la Examenul de Evaluare
Naţională  2015,  şi  ca  evaluator  intern  la
Evaluarea Naţională clasa a VI-a.

22 Iunie 2015 Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu
Loredana Paşcan
Elena Roboschi

19. Realizarea  ,  în  calitate  de  metodist  al  ISJ
Suceava,  a  unor   inspecţii  şcolare  pentru
obţinerea gradelor didactice în învăţământ.

aprilie-iunie
2015

Liliana Finaşcu
Dorel Finaşcu

2. Activităţi extraşcolare:
Proiect educativ-cultural „Citind, prind rădăcini şi aripi”, profesor Loredana Paşcan

    Club de lectură–clasa a V-a C „Rădăcini şi aripi”- bilunar,  profesor Loredana Paşcan

Activităţi culturale desfăşurate în cadrul proiectului:
 Redescoperă paradisul copilăriei! -călătorie în literatura universală,  în minunata

lume a cărţilor  francofone,  prin  plăcerea de a  lectura cele  mai  frumoase pasaje ale
romanului „Micul prinţ” al lui Antoine de Saint-Exupéry, una dintre cele mai cunoscute
lucrări  ale literaturii  franceze ,   la  Biroul Francez de la  Casa Prieteniei,  Suceava,  la
invitaţia  doamnei  prof.  Tamara  Sabin,  responsabil  voluntar  al  Biroului  francez.  -   8
aprilie 2015

 Sala de clasă – club de lectură – implicarea elevilor pentru realizarea unor postere
tematice pe tema lecturii, pentru personalizarea sălii de clasă.

 Ziua Internaţională a Cărţii,  23 aprilie  2015  -  Expoziţie  de postere sub titlul :
Marea Carte a Lecturii – în sala Clubului de lectură « Rădăcini şi aripi » –clasa  a V-a
C  şi  în  holul  central  al  şcolii;  CONCURSUL „POVESTEA UNEI  CĂRŢI  DIN
BIBLIOTECA MEA”.

 Vizionarea unui spectacol de teatru, „Legenda Cetăţuii Neamţului”, prezentat de
Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache” Botoşani în data de 5 mai 2015.

Ziua Internaţională a copilului  –  excursie  tematică,  Slănic Moldova,  31 mai-1 iunie 2015.
profesor Loredana Paşcan

Club de lectură – clasa a VII-a D „Frăţia cărţii”, activităţi lunare, professor Dorel Finaşcu
Excursie şi activităţi în cadrul Taberei ArtEdu din Durău, aprilie 2015, profesor Elena Roboschi
Coordonarea elevilor care au interpretat scenete în cadru spectacolului şcolii, iunie 2015, profesori

Liliana Finaşcu, Dorel Finaşcu.

3. Rezultate obţinute la evaluări şi concursuri şcolare
Imaginea şcolii a fost promovată în comunitate, în primul rând, prin rezultatele elevilor de

clasa  a  VIII-a   la  Simularea  Naţională  a  Examenului  de  Evaluare  Naţională,  precum şi  la
Evaluarea Naţională din data de 23 iunie 2014, după cum urmează:

Clasa Rezultat  la  Simularea
Naţională 2015

Rezultat  la  Examenul
de  Evaluare  Naţională
2015

Profesorul îndrumător

a VIII-a A 7,56 8,44 Finaşcu Liliana
a VIII-a B 7,22 8,23 Finaşcu Dorel
a VIII-a C 7,28 8,20 Finaşcu Liliana
a VIII-a D 7,70 8,56 Paşcan Loredana
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a VIII-a E 7,63 7,86 Roboschi Elena

Trebuie să remarcăm faptul că opt dintre elevii îndrumaţi de profesorii Finaşcu Dorel,
Loredana Paşcan şi  Finaşcu Liliana AU OBŢINUT NOTA 10.00,  ceea  ce  reprezintă  o
treime din notele de 10.00 obţinute de elevii întregului judeţ.

AVĂCĂRIŢEI SERGIU NICOLAE prof. DOREL FINAŞCU
AMARANDEI AMALIA MARILENA prof. LILIANAFINAŞCU
DROB CĂLIN prof. LILIANA FINAŞCU
HOROMNEA SABIN prof. LOREDANA PAŞCAN
MIHALESCU ANA-MARIA prof. LOREDANA PAŞCAN
PĂDURARIU CRISTIANA prof. DOREL FINAŞCU
POPESCU IRINA ELENA prof. DOREL FINAŞCU
ŞPAC IOAN ANDREI prof. LOREDANA PAŞCAN

Felicitări elevilor şi profesorilor care i-au îndrumat cu profesionalism şi dăruire!
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014, elevii şcolii ,,ION CREANGĂ”, îndrumaţi de
membrii catedrei de limba română au obţinut 63 de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare,
după cum urmează:

Clasa a VIII-a B:
1.   POPESCU IRINA ELENA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 MENŢIUNEA I la ETAPA NAŢIONALĂ a Olimpiadei ,,Lectura ca abilitate de
viaţă ”

 Laureat la etapa judeţeană a Concursului naţional ,,Tinere condeie”
 Premiul III la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură

română.
 Menţiune  la  etapa  judeţeană  a  concursului  ,,Cultură  şi  spiritualitate

românească”
 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
 Premiu  special  la  concursul  interdisciplinar  organizat  de  Colegiul  Naţional

,,Ştefan cel Mare” pentru interpretarea textului literar
 Menţiune la concursul interdisciplinar organizat de Colegiul Naţional ,,Ştefan

cel Mare” prof. îndrumători: Finaşcu Dorel, literatură română şi Murariu Dorina,
matematică;

2. OPREA OKSANA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu
 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

3.   DANCIU ILINCA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu
 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

4. AVĂCĂRIŢEI SERGIU, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu
 Menţiune  la  concursul  interdisciplinar  organizat  de  Colegiul  Naţional

,,Ştefan  cel  Mare”  prof.îndrumători: Finaşcu  Dorel,  literatură  română  şi
Murariu Dorina, matematică;

5.  ŞUTU  ROBERT, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu
 Menţiune  la  concursul  interdisciplinar  organizat  de  Colegiul  Naţional

,,Ştefan  cel  Mare”  prof.  îndrumători: Finaşcu  Dorel,  literatură  română  şi
Murariu Dorina, matematică;

Clasa a VIII-a A:
1. HERDEŞ  DEMETRA

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură
română, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu
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Clasa a VIII-a C:
     1.  DUMISTRĂCEL  SABINA

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură
română,  îndrumător,  prof. Liliana Finaşcu

Clasa a VIII-a D:  
1. AROTĂRIŢEI ROBERT

 MENŢIUNE  LA  etapa  NAŢIONALĂ  a  Olimpiadei  de  lingvistică  –  prof.
îndrumători: Paşcan  Loredana,  limba  şi  literatura  română  şi  Andrian  Alina,
matematică;

2. MIHALESCU ANA-MARIA
 Menţiunea 1 la Concursul de limba şi literatura română şi matematică organizat de

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava în parteneriat cu Primăria Suceava,
prof. îndrumător Paşcan Loredana

3. ŞPAC IOAN ANDREI
 Menţiunea 3 la Concursul de limba şi literatura română şi matematică organizat de

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava în parteneriat cu Primăria Suceava,
prof. îndrumător Paşcan Loredana

4. CORNEANU MIHNEA
 Menţiunea 7 la Concursul de limba şi literatura română şi matematică organizat de

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava în parteneriat cu Primăria Suceava,
prof. îndrumător Paşcan Loredana

5. STEJAR ALEXANDRU
 Menţiunea 14 la Concursul de limba şi literatura română şi matematică organizat

de  Colegiul  Naţional  „Ştefan  cel  Mare”  Suceava  în  parteneriat  cu  Primăria
Suceava, prof. îndrumător Paşcan Loredana

Clasa a VII-a A:
1.ROZNOVAN DIANA-DARIA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

PREMIU  SPECIAL  LA  CONCURSUL  NAŢIONAL  TRANSCURRICULAR  DE
LECTURĂ ŞI INTERPRETARE „IONEL TEODOREANU” pentru intuiţia critică şi simţul
estetic manifestate;

  Premiul  II  –  etapa  judeţeană  a  Olimpiadei  de  limbă,  comunicare  şi
literatură română;

 Premiul  I  –  etapa  judeţeană  a  Olimpiadei  de  lingvistică  –  prof.
îndrumători: Paşcan Loredana,  limba şi literatură română şi Isopescu Dorin,
matematică;

 PARTICIPARE LA etapa NAŢIONALĂ a Olimpiadei de lingvistică – prof.
îndrumători: Paşcan Loredana, limba şi literatura română şi Isopescu Dorin,
matematică.

1. HATNEAN MARIA CRISTINA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan
 Premiul III – etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică – prof. îndrumători:

Paşcan Loredana,  limba şi literatură română şi Isopescu Dorin, matematică;
 Menţiune – etapa judeţeană a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viaţă”.

Clasa a VII-a C:
     1.  MARTINIUC GEORGE ANTONIE, Îndrumător, prof. Liliana Finaşcu
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 Premiul III la etapa internaţională a concursului ,,Grigore Vieru” – secţiunea creaţie
literară

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română.
   2.  LUCHIAN RAREŞ ŞTEFAN, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
 Menţiune la etapa judeţeană a concursului ,,Cultură şi spiritualitate românească”

Clasa a V-a A:
   1.  BURCĂ FLAVIAN, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică – prof. îndrumători: Finaşcu
Liliana, literatură română şi Chirileasa Ana, matematică;

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a VI-a C:
1.  TORAC MIRUNA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
 Menţiune la etapa judeţeană a concursului ,,Cultură şi spiritualitate românească”

Clasa a V-a C:
1. PAŞCAN DARIA-ŞTEFANIA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română;
 Premiul III la etapa naţională a Concursului „Comunicare şi ortografie. ro.”

2. ASIMIONESEI ANDRA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan
 Premiul III la etapa naţională a Concursului „Comunicare şi ortografie. ro.”

3.STRUGAR IOANA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan
 Premiul III la etapa naţională a Concursului „Comunicare şi ortografie. ro.”

Clasa a VI-a D:
1. BURLACU DANIEL, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

Menţiune la etapa naţională a Concursului „Comunicare şi ortografie. ro.”
2. MORARI ANDRA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

Menţiune la etapa naţională a Concursului „Comunicare şi ortografie. ro.”

Clasa a VII-a C
1.  HAPENCIUC OANA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
2.  PINTESCU VICTORIA IOANA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
  3.  PÎNZARIU  TERESA IOANA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
4.  STADLER  INGRID ŞTEFANIA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
  5. OPREA DIANA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
  6.  GĂITAN ALEXIA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul II la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
  7.  ALEXANDRU MĂLINA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

   Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
  8. BLÂNDU IOANA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
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Clasa a V-a A
1. COJOCAR ALEXANDRA, îndrumător, prof. Liliana Finaşcu

 Premiul II la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a VII-a A
1.PUŞCAŞU DARIA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română.
 2. ATEODORESEI DENISA, îndrumător, prof. Loredana Paşcan

 Menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română.

Clasa a V-a B:
1.  FLISC DARIA, îndrumător, prof. Elena Roboschi

 Premiul II la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

2.  GUGUŢĂ SOFIA, îndrumător, prof. Elena Roboschi
 Premiul II la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

3.  GRĂDINARU ANA, îndrumător, prof. Elena Roboschi
 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a VI-a E:
1.  AXINTOAIE ANDREEA, îndrumător, prof. Elena Roboschi

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
2.  CHITIC ANA-MARIA, îndrumător, prof. Elena Roboschi

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a VII-a D:
1.  ATOMEI ŞTEFAN, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a V-a D:
1.  COJOCARIU RUXANDRA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

Clasa a VI-a B:
1.  MEDVICHI ŞERBAN, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Premiul II la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
2.  PUIU LAURA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
3.  GAŞPAR MARIA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Premiul III la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
4.  ŞAGĂU AMELIA îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
5.  IFTIMESEI VLAD, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
6.  IACOBAN IOANA, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”
7.  SUMĂNAR PAUL, îndrumător, prof. Dorel Finaşcu

 Menţiune – etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică – prof. îndrumători: Finaşcu
Dorel, literatură română şi Murariu Dorina, matematică;
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8. MACSIM CIPRIAN,îndrumător, prof. Dorel Finaşcu
 Menţiune la etapa naţională a concursului ,,Comunicare.ortografie.ro”

5. Parteneriate încheiate:
Nr.
Crt
.

Titlul
parteneriatului 

Instituţia/instituţi
i  
partenere

Nr. de 
înregistrare

   Scop  şi participanţi

1. Clubul  de  lectură
–Editura  Art,
portalul  dedicat
lecturii eucitesc.ro

Editura Art 389 Campanie  naţională   de
redescoperire a lecturii
profesor Paşcan Loredana

2. Voluntariat  în
folosul comunităţii

Biroul  francez  de
la Casa Prieteniei
Suceava

Campanie  de  promovare
a  lecturii  cărţilor
francofone;profesor
Paşcan Loredana

3. Săptămâna
Altfel

Filarmonica   de
Stat din Botoşani ;

Profesorii Lilana Finaşcu,
Dorel Finaşcu şi Loredana
Paşcan

4. Săptămâna
Altfel

Organizaţia
“Salvaţi  copiii!”
Suceava

Profesorii Lilana Finaşcu,
Dorel Finaşcu şi Loredana
Paşcan

5. Teatrul  pentru
copii  şi  tineret
„Vasilache”
Botoşani

profesor Paşcan Loredana

-  promovarea  în  rândul  comunităţii   a  rezultatelor  la  concursurile  şi  olimpiadele  şcolare (ex.:
colaborare cu  mass – media – articole apărute în presa scrisă – Agerpres, Comunicat de presă al
ISJ Suceava, 28 noiembrie 2014; Monitorul, „Performanţe şi rezultate la Şcoala Gimnazială
„Ion  Creangă”  Suceava,  19  dec.  2014  şi  Elevi  calificaţi  la  Concursul  Naţional  „Ionel
Teodoreanu”,  4  aprilie  2015  şi  în  Suceava  News.ro,  „Vezi  ce  rezultate  au  obţinut  elevii
suceveni la Olimpiada Naţională de Lingvistică, martie 2015 , în Suceava News.ro, „Club de
lectură la Biroul francez Suceava”)

6.  Dezvoltare personală/perfecţionare:
Participare la  cursul de formare continuă organizat  de CCD Suceava „Utilizarea avansată  a

instrumentelor  TIC”,  acumulând 25 CPT, în  perioada  februarie-martie  2015 (profesorii  Finaşcu
Liliana, Finaşcu Dorel şi Paşcan Loredana)

Participare la sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice „Calitatea şi excelenţa
îm formarea continuă” organizată de CCD Suceava, în data de 6 februarie 2015, cu lucrarea
„Ion Creangă în dialog cu propriul cuget”. (profesor Paşcan Loredana)
Participare  la  conferinţa  internaţională  „Înţelegerea  copiilor  şi  tinerilor  prin  ilustraţiile  lor”,
organizată  la  USV de  Asociaţia  pentru  psihologie  adleriană  din  România,  19  aprilie  2015
(profesor Paşcan Loredana)

7.  Analiza SWOT
a.  Puncte tari:

-   perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din componenţa catedrei;
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- participarea elevilor îndrumaţi de membrii catedrei la tot mai numeroase concursuri
şcolare în cadrul cărora în semastrul al II-lea al anului şcolar precedent au fost obţinute 63 de
premii.

-  implicarea deosebit de activă în atelierele de lucru ale cercurilor pedagogice;
-  capacitatea  de  organizare  dovedită  prin  desfăşurarea  impecabilă  a  etapei  judeţene  a

Olimpiadei şi a cercului pedagogic Suceava III;
- implicarea tuturor membrilor catedrei în activităţile de evaluare a diferitelor concursuri şi

olimpiade şcolare.

b.  Puncte slabe: 
-   dezinteresul multor elevi, dar şi a părinţilor acestora pentru performanţa şcolară;
-   absenţa unor programe orientative care să vizeze elevii care au curriculumul adaptat;
-   lipsa unei oferte de lecţii în sistemul AEL pentru limba română;

c.  Oportunităţi:
-  disponibilitatea ministerului şi a autorităţilor locale de a continua oferirea fondurilor băneşti
necesare procurării de materiale didactice ;
-    implicarea tuturor membrilor catedrei în parteneriate şcolare;
-  posibilitatea efectuării unor ore de pregătire suplimentară prin care vor fi urmărite dezvoltarea
creativităţii  elevilor  şi  atragerea  acestora  către  pasiunea  lecturii,  precum  şi  consolidarea
competenţelor ce vor fi evaluate la clasa a VI-a şi a VIII-a;
-   disponibilitatea elevilor de a participa la activităţile organizate de şcoală;

d.  Ameninţări:
-  influenţa tot mai mare a mass-mediei asupra caracterului elevilor;
- evaluarea nediferenţiată a elevilor cu CES;
- pasiunea cea mai mare a elevilor continuă să o reprezinte folosirea computerului ca modalitate de
informare şi de petrecere a timpului liber, în dauna lecturii;
- limitarea locurilor de reprezentare a şcolii la etapa municipală a concursurilor şcolare;
- scăderea, aparentă, a mediilor de la Evaluarea Naţională la care au participat elevii cu CES, elevi
care au obţinut rezultatele foarte slabe.

Responsabilul catedrei
profesor Finaşcu Dorel



RAPORT DE ACTIVITATE PE SEM. AL II-LEA
CATEDRA DE MATEMATICĂ

AN ŞCOLAR 2014-2015

Prof. Isopescu Dorin:
Activitate metodică
În  semestrul  al  doilea  al  anului  şcolar  2014 – 2015 a  participat  la  activităţile  metodice

cuprinse în planul de activităţi al catedrei din şcoală, precum şi la cercul pedagogic al profesorilor
de matematică, care a avut loc la Şcoala Gimnazială Plopeni. 

În cadrul săptămânii „Şcoala altfel” a participat la diverse activităţi sportive, ştiinţifice, de
voluntariat,  la  jocuri  cu  specific  cercetăşesc,  a  însoţit  elevii  claselor  a  II-a  la  concursurile
desfăşurate  la  Şcoala  Gimnazială  nr.  10  Suceava  (Fii  Inteligent…  la  matematică;
Comunicare.ortografie.ro).  
Domnul prof. Isopescu Dorina obţinut cu elevii săi următoarele rezultate:
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● Roznovan Diana, locul I la etapa judeţeană a Olimpiadei de lingvistică şi participare
la etapa naţională; 

● Istrate Samuel, menţiune la Concursul claselor a VIII-a, organizat de C.N. „Ştefan
cel Mare” Suceava.

A susţinut lecţii de pregătire cu elevii clasei a VI-a şi a VIII-a, pentru Evaluările Naţionale.
A participat la toate fazele Olimpiadei de Lingvistică şi ale Olimpiadei de Matematică, în

calitate de corector, a fost evaluator la Evaluarea Naţională.
Dezvoltare profesională
A participat la programul de formare continuă „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”.

Prof. Chirileasa Ana:
-  A reactualizat  planificarea anuală a materiei , am realizat proiectarea didactică pe unităţi de
învăţare si am parcurs integral materia .
 -  A utilizat materilul didactic existent în  cabinetul metodic al profesorilor de matematică
 -  A  mai  folosit  în  lectii  materiale  diverse:  manuale,  culegeri,  fişe  de  lucru,  instrumente
geometrice ,cretă colorată.markere pentru tabla interactivă
 -  A efectuat  ore  suplimentare cu  elevii  capabili  de performanţe,  dar  şi  cu elevii  care prezintă
dificultăţi de învăţare
 - A urmărit formarea deprinderilor practice , prin confectionarea de modele (figuri geometrice),
prin rezolvarea de probleme cu conţinut practic.
-  Privind evaluarea, a compus subiecte  si bareme pentru  pentru teste , pentru teze, apoi a prelucrat
rezultatele .
-   A participat la toate şedinţele  cu părinţii  claselor din încadrare,  şi  a colaborat permanent cu
diriginţii claselor respective.
- A avut numeroase întâlniri cu părinţii clase a V-a D la care sunt diriginte. În cadrul sedinţelor
lunare, al lectoratelor, al discuţiilor particulare a avut ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei
la  învăţătura,  a  stării  disciplinare  ,medierea  conflictelor,  combaterea  violenţei  de  orice  natură,
dezvoltarea personală a fiecărui elev, unitatea colectivului de elevi şi de părinţi ai clasei.
- A înregistat permanent rezultatele elevilor atât în catalog, cât şi în catalogul personal (evoluţia la
tablă, cunoaşterea teoriei, efectuarea temelor acasă, participarea la învăţarea în clasă).
- A colaborat eficient cu colegii de catedră, pentru îmbunătăţirea  activităţii de predare-învăţare,
pentru o evaluare unitară si obiectivă.
- A fost  preocupată de autoperfecţionare, atât  în pregătirea zilnică a lecţiilor, cât şi prin studiul
materialelor de specialitate.
 - A participat la un curs de formare în Islanda, în cadrul programului Erasmus+, (28 martie-4 aprilie
2015)
 - A participat la cursul de formare continuă “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, în cadrul
Casei Corpului Didactic (finalizare 9 mai 2015)
  - A participat la conferinţa internaţională “Înţelegerea copiilorşi tinerilor prin ilustraţiile lor”, 19
aprilie 2015, la universitate.
- A fost preocupată de informarea , înscrierea şi participarea elevilor din clasele la care predă  la
concursuri: Olimpiada de matematică, Concursul de matematică de la C.N. “Ştefan cel Mare ”.
- A participat la etapa judeţeană a olimpiadei de matematică elevii Pricop Ştefan , Macovei Teodora,
Ilaş Răzvan, Soroceanu Denis şi Petriceac Matei.

- A evaluat  la  simularea  Evaluării  Naţionale  a  elevilor  de  clasa  a  VIII-a  ,  la  Evaluarea
Naţională a elevilor de clasa a VI-a, la  olimpiada de matematică- etapa pe şcoală, la care am
compus şi subiectul pentru clasa a VIII-a

- În săptămâna Şcoala-Altfel a desfăşurat activităţi educative cu toate clasele din încadrare: a
participat la spectacole, a rezolvat probleme logice şi de perspicacitate, probleme practice, a
aprofundat tehnica ORIGAMI, a desfăsurat acţiuni ecologice, a participat cu un stand la
Târgul de primăvară- acţine de voluntariat organizată de şcoala noastră.

       -  A participat cu elevii clasei a V-a D la activitatea organizată de biblioteca şcolii de Ziua
internaţională a lecturii şi Ziua bibliotecarului.( 23 aprie 2015)
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      -    A avut  o  acţiune  în  colaborare  cu  d-na  profesor  pentru  învăţământ  primar  Rotaru
Cristina.”Siguranţa navigării pe internet (7 mai 2015)”
      -   A avut mai multe activităţi cuprinzând diseminarea cursului din Islanda.
      -   Pe 5 mai 2015 a însoţit elevii clasei a V-a D la teatrul “Legenda Cetăţii Neamţului”.
      -    În perioada 12-14 iunie 2015 a organizat o excursie in Maramureş împreună cu colega  Jijie
Alexandra, cu elevi din clasele  a V-a D şi a VI-a B.
      - A colaborat permanent cu colegii de catedră, cu conducerea şcolii, cu colectivul didactic al
clasei a V-a D la care este dirigintă, şi cu toţi colegii ei, cu personalul nedidactic. Munca în echipă a
ajutat-o  să  desfăşoare  toate  activităţile  şcolare  şi  extraşcolare,  a  crescut  eficienţa  muncii  ei  de
fiecare zi.                     

În  vacanţa  de vară  a  continuat  diseminarea  cursului  din  Islanda  din  cadrul  programului
Erasmus+,  cu  publicare  în  broşura  cursanţilor  a  două  proiecte  didactice  (unul  la  obiectul
matematică,  iar  altul  la  consiliere).  A avut  activitate  de  voluntariat  în  cadrul  şcolii  de  vară
“Creanga văratică”, împreună cu colegele de curs.
Doamna prof. Chirileasa Ana a obţinut cu elevii săi următoarele rezultate:
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 
Menţiune, Burcă Flavian, clasa a V-a A, la etapa judeţeană
Menţiune, Găitan Alexandru, clasa a VI-a A, la etapa judeţeană

Prof. Guzu Marian:
 În anul colar 2014-2015, domnul prof. Guzu Marian a func inat ca detaşat la coala Gimnazialăș ț Ș
Ion Creangă Suceava, cu jumătate de normă, pe catedra de matematică, având în încadrare 8 ore de
matematică. Activitatea desfă urată în semestrul al II lea la coala Gimnazială Ion Creangă Suceavaș Ș
s-a conturat respectând următoarele domenii ale evaluării:
1. Proiectarea activită iiț
Elaborarea planificării semestriale a efectuat-o  în concordan ă cu programa colară inând seama deț ș ț
particularită ile fiecărei clase  la care preda. Pentru elevul Plăcintă Răzvan a întocmit un plan deț
interven ie personalizat  întrucât  aceasta este un elev cu CES. Documentele  au fost  redactate înț
format electronic, folosind TIC în elaborarea acestora.
2. Realizarea activită ilor didacticeț
 Încă  din  prima  săptămână  de  coală,  activită ile  didactice  au  avut  ca  scop  diagnosticarea  iș ț ș
prognozarea  nevoilor  elevilor  prin  elaborarea,  sus inerea  i  interpretarea  testelor  în  vedereaț ș
sus inerii  simulării  examenului de testare na ională de către elevii  claselor a VIII-a.  Rezultateleț ț
ob inute de către elevi la teste au fost discutate în particular cu fiecare elev/părinte. Astfel a ini iat iț ț ș
sus inut un program de remediere săptămânal. Ca rezultat al activită ii desfă urate, elevii au ob inutț ț ș ț
rezultate conform cu munca depusă de fiecare în parte, atât la simulări cât i la testele sumative iș ș
examenele de evaluare ale claselor  aVIII-a. A desfă urat activită i suplimentare de pregătire cuș ț
întreg colectivul de elevi în vedere pregătirii pentru sus inerea simulărilor i examenului de evaluareț ș
na ională.  Toate activită ile  le-a  desfă urat  conform cu planificările  calendaristice semestriale  iț ț ș ș
anuale. A participat la toate lectoratele cu  părin ii organizate la clasele aVIII-a, căutând împreunăț
cu părin ii alternative de pregătire individuală pentru fiecare elev.ț
3. Evaluarea rezultatelor învă ăriiț
  Începând  cu  testele  predictive  i  terminând  cu  cele  sumative,  evaluarea  rezultatelorș
învă ării  a  avut  la  bază  particularită ile  fiecărui  educabil.  Elevii  au  cunoscut  în  permanen ăț ț ț
obiectivele  i  criteriile  evaluării,  lucrând  pe  fi e  de  lucru,  culegeri  de  exerci ii  i  probleme,ș ș ț ș
portofolii, referate. Obiectivitatea acestui proces reiese din concordan a dintre mediile elevilor iț ș
rezultatele ob inute de ace tia la examenele finale.ț ș
4. Managementul clasei
În  vederea  optimizării  activită ii  la  clasă,  împreună  cu  psihologul  colii  a  aplicat  la  clasăț ș
chestionare. Astfel, în urma analizei acestora a identificat stilurile de învă are ale elevilor precum iț ș
modalită i de remediere ale rămânerilor în urmă.ț
5. Managementul carierei
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În pregătirea colectivelor de elevi a aplicat tot ce a descoperit nou la cursurile de perfec ionareț
organizate  de  Casa  Corpuilui  Didactic  Suceava  i  Universitatea  Al.I.  Cuza  Ia i,  cum  ar  fi:ș ș
Competen e  în  evaluare  pentru  coala  românească,  Competen e  în  comunicare-  performan ă  înț ș ț ț
educa ie, Interdisciplinaritatea matematicii. ț
Profesorul îndrumător Guzu Marian  a obţinut cu elevii săi următoarele rezultate:
CONCURSUL INTERNAŢIONAL “DAVID HRIMIUC”
Menţiune, Găitan Lazăr , clasa a VIII-a E
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ:
Menţiune, Găitan Lazăr , clasa a VIII-a E
CONCURSUL JUDEŢEAN “SPIRU HARET”
Menţiune, Găitan Lazăr , clasa a VIII-a E
CONCURSUL NAŢIONAL “EVALUARE ÎN EDUCAŢIE”
Menţiune, Găitan Lazăr , clasa a VIII-a E.

Prof. Andrian Alina,
A participat la următoarele cursuri de perfecţionare:
- Participare la Sesiunea de Referate şi Comunicări Ştiinţifice „Calitatea şi Excelenţa în Formarea
Continuă”, cu lucrarea “Dezvoltarea personală a elevilor prin exerciţii de matematică” 
-  Participare  la  Conferinţa  Internaţională  „Înţelegerea  copiilor  şi  tinerilor  prin  ilustraţiile  lor”,
19.04.2015.
 A  fost  membru  organizator  sau  evaluator  la  diverse  concursuri  şi  la  Olimpiada  de
Matematică:
Concursul Interjudeţean “ David Hrimiuc”, Gura-Humorului, prof.evaluator
Concursul Naţional “ Lumina Math”, prof.organizator şi coordonator la nivelul şcolii
Concursul Naţional “ 


Poezie”, prof.evaluator

Olimpiada  de  Matematică,  faza  pe  şcoală-prof.organizator,  faza  pe  municipiu  şi  pe  judeţ-
prof.evaluator
Memru în Comisia Judeţeană de Contestaţii a Olimpiadei Naţionale de Matematică, 16.03.2015
Evaluarea Naţională la Matematică 2015, clasa a VIII-a,  prof. evaluator
Simularea examenului de testare naţională, clasa a VIII-a, prof. evaluator
Evaluarea Naţională la Matematică 2015, clasa a VI-a,  prof. evaluator
A fost coautor la culegerea de matematică pentru clasele V-VI “ Să învăţăm matematică prin
Concursul Naţional Euclid”.
A participat la acţiunea umanitară “Să fim darnici” din cadrul proiectului educaţional“O
lume a prieteniei”, aprilie 2015.
Doamna prof. Andrian Alina a obţinut cu elevii ei următoarele rezultate la competiţiile de
matematică:

CONCURSUL INTERNAŢIONAL “DAVID HRIMIUC”
Premiul III, Pricopaş Adelina, clasa a VIII-a C
Menţiune, Dumistrăcel Sabina, clasa a VIII-a C
Menţiune, Babeii Denisa, clasa a VIII-a D
Menţiune, Arotăriţei Robert, clasa a VIII-a D
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ:
Menţiune, Pricopaş Adelina, clasa a VIII-a C
Menţiune, Dumistrăcel Sabina, clasa a VIII-a C
CONCURSUL CENTRELOR DE EXCELENŢĂ 
Premiul III, Dumistrăcel Sabina , clasa a VIII-a C
Menţiune, Arotăriţei Robert, clasa a VIII-a D
Menţiune, Pricopaş Adelina, clasa a VIII-a C
CONCURSUL NAŢIONAL “EVALUARE ÎN EDUCAŢIE”
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Premiul III, Dumistrăcel Sabina , clasa a VIII-a C, în clasamentul naţional
Premiul II, Arotăriţei Robert, clasa a VIII-a D, la etapa I
Premiul III, Muntean Alexandru, clasa a V-a B
CONCURSUL NAŢIONAL “EUCLID”
Premiul I, Babeii Denisa, clasa a VIII-a D, la etapa I
CONCURSUL JUDEŢEAN “SPIRU HARET”
Menţiune, Babeii Denisa, clasa a VIII-a D
Menţiune, Dumistrăcel Sabina, clasa a VIII-a C
Menţiune, Pricopaş Adelina, clasa a VIII-a C
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 
Locul I la etapa judeţeană,Arotăriţei Robert, clasa a VIII-a D
Menţiune, Arotăriţei Robert , clasa a VIII-a D , la etapa naţională
CONCURSUL CLASELOR A VIII – A DE LA COLEGIUL “ŞTEFAN CEL MARE” 
Menţiune, Mihalescu AnaMaria, clasa a VIII-a D
Menţiune, Şpac Andrei, clasa a VIII-a D
Menţiune, Corneanu Mihnea, clasa a VIII-a D
Menţiune, Stejar Alexandru, clasa a VIII-a D
Menţiune, Şerban Denisa, clasa a VIII-a C
CONCURSUL DE MATEMATICĂ DE LA COLEGIUL “MIHAI EMINESCU”
Menţiune, echipajul clasei a VI-a C format din elevii: Torac Miruna, Nimigean Teodora,
Puşcaşu Florina.

A participat la activităţile metodice şi ştiinţifice organizate la nivel de şcoală şi la nivel de judeţ, la
activităţile Cercului Pedagogic al Profesorilor de Matematică Suceava 3-gimnaziu.
A participat cu elevii  clasei a VI-a C la diverse spectacole şi teatre prezentate la Casa Culturii
Suceava.
A vizitat  cu  elevii  diverse  obiective  din  Suceava:  Observatorul  Astronomic,  Biserica  Catolică,
Parcuri, locuri de relaxare şi joacă pentru copii.
A efectuat pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a C şi a VIII-a D, săptămânal, în fiecare
zi  de  vineri,  câte  1-2  ore,  în  vederea  reuşitei  elevilor  la  Examenul  de  Testare  Naţională  la
Matematică.
Prof.Andrian Alina a obţinut rezultate bune cu elevii claselor a VIII-a C şi a VIII-D la Examenul de
Testare Naţională la Matematică, după cum urmează:
- La clasa a VIII-a D: media clasei la examenul de matematică a fost 8,45 ; 7 elevi au luat nota 10 şi
15 elevi au luat note peste 9.
- La clasa a VIII-a C, media clasei la examenul de matematică a fost 8,15 ; 7 elevi au luat nota 10 şi
13 elevi au luat note peste 9.
Prof. Dorina Murariu:

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 toţi a parcurs integral materia planificată,
conform  programei  şcolare.  A  utilizat  în  cadrul  lecţiilor,  după  caz,  instrumente,  corpuri
geometrice, fişe de învăţare, de lucru, de evaluare, etc. 

În procesul de predare-învăţare-evaluare, la matematică a utilizat un ansamblu bogat de
metode tradiţionale, dar şi moderne, activ-participative, algoritmice şi euristice. A realizat pregătiri
suplimentare  cu  elevii  atât  pentru  concursurile  şi  olimpiadele  şcolare,  cât  şi  pentru  tezele  de
matematică şi evaluarea naţională (la a VI-a şi a VIII-a), apelând la un arsenal bogat de materiale
auxiliare: culegeri, reviste, variante de subiecte, etc. 

A  realizat  cu  elevii  claselor  a  VIII-a  recapitularea  pentru  evaluarea  naţională  şi
recapitularea  finală  cu  elevii  celorlalte  clase,  îndrumându-i  să  folosească  sau  să  realizeze
memoratoare, sinteze teoretice, breviare, portofolii,  etc. De asemenea, au rezolvat probleme cu
conţinut practic sau cu caracter interdiciplinar.

A participat la toate fazele olimpadei de matematică în calitate de corector. A condus/a
făcut parte din diverse  comisii constituite la nivelul şcolii. 

A realizat miniprograma  pentru opţionalul de matematică la cl. a VII-a.
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Au colaborat  permanent  atât  cu colegii  de catedră,  dar  şi  cu diriginţii  sau părinţii  de la
clasele din încadrare, în vederea ameliorării rezultatelor elevilor.

A participat la un curs de formare în Islanda, în cadrul programului Erasmus+, (2- 10
mai).

 A participat  la  cursul  de  formare continuă  “Utilizarea  avansată  a  instrumentelor
TIC”, în cadrul Casei Corpului Didactic.

În săptămâna Şcoala-Altfel a desfăşurat activităţi educative cu toate clasele din încadrare: a
participat la spectacole, a rezolvat probleme logice şi de perspicacitate, probleme practice. 

A elaborat două proiecte didactice, ce urmează a fi publicate  în broşura care foloseşte  la
diseminarea cursului din Islanda.

A desfăşurat activităţi în cadrul Centrului de Excelenţă la matematică.
Profesorul îndrumător Dorina Murariu  a obţinut cu elevii săi următoarele rezultate:
CONCURSUL INTERNAŢIONAL “DAVID HRIMIUC”
Premiul II, Ţebrean Andreea, clasa a V-a C
CONCURSUL NAŢIONAL “LUMINAMATH”
Premiul III, Ţebrean Andreea, clasa a V-a C
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ:
Menţiune, Ţebrean Andreea, clasa a V-a C
CONCURSUL CENTRELOR DE EXCELENŢĂ 
Menţiune, Ţebrean Andreea, clasa a V-a C
CONCURSUL NAŢIONAL “EUCLID”
Menţiune, Ţebrean Andreea, clasa a V-a C
CONCURSUL JUDEŢEAN “SPIRU HARET” de matematică şi informatică
Premiul III, Vasileniuc Andrei, clasa a VIII-a B
Menţiune, Popescu Irina, clasa a VIII-a B
Menţiune, Avăcăriţei Sergiu, clasa a VIII-a B
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 
Menţiune, Sumănar Paul, clasa a VI-a B, la etapa judeţeană
CONCURSUL CLASELOR A VIII – A DE LA COLEGIUL “ŞTEFAN CEL MARE” 
Menţiune, Avăcăriţei Sergiu, clasa a VIII-a B
Menţiune, Popescu Irina, clasa a VIII-a B
Menţiune, Şutu Robert, clasa a VIII-a B
Menţiune, Vasileniuc Andrei, clasa a VIII-a B
CONCURSUL DE MATEMATICĂ DE LA COLEGIUL “MIHAI EMINESCU”
Premiul I, echipajul clasei a VI-a B format din elevii: Gaşpar Maria, Budurovici Cosmin, Sumănar
Paul.

Analiza SWOT a activităţii catedrei de matematică:
I. Puncte tari:

 Am încercat  să valorificăm experienţa  pozitivă,  să  dialogăm constructiv  asupra unor
probleme legate de activitatea de predare – învăţare – evaluare specifică disciplinei şi să
găsim soluţii reale la problemele cu care ne confruntăm.

 Am obţinut rezultate bune cu elevii la olimpiade, concursuri şi la Testarea Naţională de
Matematică .

Rezultate la Testarea Naţională de Matematică, la clasa a VIII-a, 2015:
clasa a VIII-a A, media 818; prof. Isopescu Dorin
clasa a VIII-a B, media 7,93; prof. Murariu Dorina
clasa a VIII-a C, media 8,15; prof. Andrian Alina
clasa a VIII-a D, media 8,45; prof. Andrian Alina
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clasa a VIII-a E, media 6,53; prof. Guzu Marian
Note  de  10 au  obţinut  23  de  elevi:  Blahovici  Andrei,  Cîrlan  Andreea,  Istrate  Samuel,

Monoranu  Gabriel,  Naharneac  Catinca,  Avăcăriţei  Sergiu,  Şutu  Robert,  Vasileniuc  Andrei,
Boberschi  Denisa,  Ciornodolea  Paula,  Dumistrăcel  Sabina,  Moştoflei  Răzvan,  Pistol  Denis,
Pricopaş  Adelina,  Şerban  Denisa,  Arotăriţei  Robert,  Babeii  Denisa,  Ciubotariu  Mălina,
Corneanu Mihnea, Maerean Şerban, Mihalescu AnaMaria, Stejar Alexandru, Găitan Lazăr

Note peste 9 au obţinut 56 de elevi ai şcolii noastre.
II.  Puncte tari:

 Pentru  o  eficienţă  sporită  a  activităţilor  practice  din  Săptămâna „Şcoala  Altfel”  este
nevoie  de  materiale  ,  de  un  buget  alocat  deplasărilor  (Nu  toţi  elevii  au  posibilităţi
financiare).

     III.   OPORTUNITĂŢI
 Colectivul  catedrei  este  foarte  dinamic;  membrii  comisiei  posedă  o  experienţă

profesională de excepţie.
IV. AMENINŢĂRI:
 Atitudinea  elevilor,  în  unele  cazuri  a  lăsat  mult  de  dorit;  aceştia  nu  înţeleg  importanţa

consecvenţei în pregătirea la disciplina matematică; încă nu se conştientizează importanţa
evaluărilor naţionale care se apropie. Mulţi dintre ei acumulează lacune în pregătire, ceea ce
le va îngreuna mult accesul la un liceu bun, pe care (mai ales părinţii) şi-l doresc. 

Responsabil de catedră,
Prof. Andrian Alina Loredana



Raport de activitate al Catedrei de Ştiinte:  Fizică-Chimie-Biologie
Semestrul II, anul şcolar 2014-2015

Catedra de Ştiinţe compusă din profesorii de chimie, fizică şi biologie  
şi-a desfăşurat activitatea atât la nivelul şcolii cât şi extraşcolar prin diverse activităţi.

1. Activitatea  metodico-educativă  s-a desfăşurat cel  puţin printr-o şedinţă pe lună,  fiind
realizată prin: lecţii demonstrative, susţinerea de referate, dezbateri, etc. 

Derularea activităţilor lunare :
o în luna februarie, lec ie demonstrativă cu titlul “Tensiunea electrica”  de către d-na prof.ț

Sibechi Marilena la clasa a VIII-a A, la Fizica.
o în luna martie, d-na profesoară Caltais Floarea a  susţinut referatul cu titlul „Experimentul

şcolar în studiul disciplinelor de ştiinţe”   
o în luna aprilie, d-na profesoară Cuţui Camelia a  susţinut activitatea  cu titlul “Rezolvări de

probleme şi lucrări de laborator prin metoda de cooperare CLIM”    
o în luna mai d-na profesoară Mihalcea Adriana a susţinut referatul cu titlul   „INTEGRAREA

MODELĂRII ÎN STRATEGIILE DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ LA BIOLOGIE”
o în luna iunie  d-na profesoară Alecu Carolina  a  condus dezbaterea  cu titlul “Testele finale

nationale la stiinte, clasa a VI-a”   
2. Activitatea extracurriculară  s-a realizat sub diferite forme de către  toate cadrele didactice

ale catedrei:
o Pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă
o Pregătire suplimentară cu elevii CES 
o Excursii şi drumeţii tematice 
o Participarea la concursuri  şi olimpiade şcolare 
3. Parteneriate - cu Şcoala „B.P. Haşdeu”-Iaşi, de către d-na prof. Sibechi Marilena
4. Dezvoltarea personală:

Grade didactice – toate cadrele didactice au gradul didactic I 
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Cursuri de pregătire, simpozioane,participări la diverse activităţi:
D-na prof. Sibechi Marilena: participare simpozionul naţional: „Fizica-trecut şi viitor” organizat
de C.N. „Radu Negru” Făgăraş
- participare simpozion internaţional  „Active togetherness learning spaces for all ages” – Grundtvig
Project Reunion
-participare la „Tabăra naţională de fizică, astronomie şi astrofizică Marin Dacian Bica” la secţiunea
„Referate şi comunicări ştiinţifice pentru profesori”
- participare la sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice „Calitatea şi excelenţa în
formarea continuă”,C.C.D.”George Tofan” Suceava
– au participat la Simpozionul Internaţional 
D-na  prof.  Cuţui  Camelia-  participare  la  sesiunea  interjudeţeană  de  referate  şi  comunicări
ştiinţifice „Calitatea şi excelenţa în formarea continuă”,C.C.D.”George Tofan” Suceava

5. Publicaţii 
D-na prof. Cuţui Camelia –articolul „ Islanda , ţara aurorei boreale” în ziarul Monitorul.
D-na  prof.  Mihalcea  Adriana: publicarea  unor  articole  de  specialitate  în  revista
Bioplanet:”Somnul  de  Mekong”-revista  nr.49  -2014,  „Poneii-  prietenii  copiilor”-nr.50  -2014,
„Dihorul Marmorat” în nr.51 din 2014, în ziarul „Monitorul”  articolul „O mare ocazie pentru a
descoperi Islanda!”

6. Concursurile şcolare-premii realizate:
Chimie, prof. Cuţui Camelia
1.PRICOPAŞ  ADELINA - cl. a VIII-a C-- Premiul I, La Concursul  "Raluca Rîpan"/ Olimpiada -
etapa judeţeană , cu participare la etapa nationala
- menţiune – faza judeţeană a OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE pentru juniori
2.GĂITAN  LAZĂR - cl.a VIII-a E- premiul al  II-lea la Concursul  "Raluca Rîpan" / Olimpiada
- etapa judeţeană
 -menţiune– faza judeţeană a OLIMPIADEI DE ŞTIINŢE pentru juniori

 Fizică, prof. Sibechi Marilena :
1. VASILENIUC DAVID – ANDREI – clasa a VIII-a B
-PREMIUL I - faza judeţeană a olimpiadei  naţionale de fizică;
-MEDALIA DE BRONZ (acordată de Societatea Română de Fizică) – faza naţională a olimpiadei
naţionale de  fizică;
-MENŢIUNE – concursul interjudeţean CYGNUS.
2. AROTĂRIŢEI ROBERT – clasa a VIII-a D
-PREMIUL al III-lea – faza judeţeană a OLIMPIADEI NAŢIONALE DE FIZICĂ.
3. PINTESCU IOANA – VICTORIA – clasa a VII-a C
-MENŢIUNE –la  faza judeţeană a Olimpiadei naţionale  de fizică;
-MENŢIUNE – concursul  interjudeţean CYGNUS
Biologie , prof. Mihalcea Adriana 
1. HATNEAN MARIA CRISTINA, cl. a VII-a A:
-PREMIUL  II,  la  Olimpiada  de  biologie  etapa  judeteana  CU  PARTICIPARE  LA  ETAPA
NATIONALA 
-PREMIU  SPECIAL la etapa nationala a Olimpiadei de biologie 
2. STANCIUC FRANCESCA –cl.  a VII-a D-MENTIUNE la  etapa judeţeana a Olimpiadei  de
biologie
3.  POSTOLACHE SABINA –cl.  a  VII-a  D-MENTIUNE la  etapa  judeţeana  a  Olimpiadei  de
biologie
4.  UNGUREANU  IUSTINA,  cl.  a  VII-a  A-MENTIUNE  la  etapa  judeţeana  a  Olimpiadei  de
biologie

Biologie, prof. Alecu Carolina:
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1.   MARTINIUC GEORGE ,  cl.  aVII-a C-MENŢIUNE, la  etapa judeţeana a  Olimpiadei  de
biologie  
Total, 17  premii judeţene (naţionale)

7. Analiza SWOT
Puncte tari:
1. au fost  completate toate documentele şcolare de către toţi membrii catedrei
2. implicarea în activităţile Comisiei a tuturor membrilor săi - realizarea şedinţelor de Catedră în
fiecare lună a semestrului II, an şcolar 2014-2015
3. preocuparea cadrelor  didactice din catedră pentru dezvoltarea personală şi  profesională  prin
participarea  la activităţi  extracurriculare : cursuri şi simpozioane de pregătire, cercuri pedagogice,
concursuri, excursii şi drumeţii cu elevii 
4. susţinerea de lecţii demonstrative şi referate  la şedinţele Comisiei pe baza planului managerial şi
a planificării activităţii pe fiecare semestru 
5.  efectuarea  de  pregătire  suplimentară  cu  elevii  pentru  concursurile  şcolare  şi  pentru  educaţia
remedială
6. efectuarea obiectului opţional „Educaţie pentru sănătate” la  clasa a V-a A –prof. A. Mihalcea. 

Puncte slabe:
- slaba utilizare a Laboratorului de biologie datorită ocupării lui permanente de catre clasa aV-a B
- lipsa unor materiale didactice din dotarea laboratoarelor: mulaje, planşe, reactivi, etc.

Oportunităţi:
-eliberarea laboratorului de biologie,  de o clasă permanentă,  pentru a se putea efectua lucrările
practice şi pentru utilizarea materialului  didactic disponibil, avînd în vedere că obiectul Biologie
este studiat de toate clasele V-VIII şi de asemenea şi o parte din orele de ştiinţe de la clasele I-IV
putându-se  efectua aici
-dotarea în continuare a  laboratoarelor cu material didactic modern
-explorarea realităţii prin includerea printre conţinuturi a unor teme cu aplicabilitate practică şi a
mai multor lucrări practice.
Ameninţări:
-diminuarea  interesului  elevilor  faţă  de  şcoală  datorită  inaccesibilităţii  unor   conţinuturi   ale
programelor şcolare; 
-scăderea interesului elevilor pentru materiile de Ştiinţă datorită folosirii îndelungate a site-urilor de
socializare şi implicit a pierderii timpului  , dar şi a lipsei  de motivaţie dată de societate; 
-mărirea efectivelor  de elevi  din clase şi  imposibilitatea de a lucra interactiv, pe grupe şi  de a
implica toţi elevii în timpul unei ore de curs;
-scăderea stimei societăţii pentru statutul de cadru didactic datorită slabei salarizări şi discreditării
în mass-media.

Întocmit de  către responsabilul Catedrei,
prof. Mihalcea Adriana


RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEM. AL II –lea

An scolar  2014-2
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE

1. ACTVITATEA METODICĂ
        Activitatea metodică a cadrelor didactice s-a concretizat prin: paticiparea la consfătuiri,
studierea  planului-cadru  şi  a  programei  pentru  fiecare  clasa  in  parte,  întocmirea  şi  avizarea
schemelor  orare  şi  a  planficărilor  calendaristice  orientative,  îmbogăţirea  şi  valorificarea  bazei
materiale pentru realizarea unui învăţămât interactiv, proiectarea activităţilor didactice în funcţie de
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rezultatele testării iniţiale şi conceperea programelor de învăţare diferenţiată, parcurgerea ritmică a
continuturilor şcolare în mod integrat, interdisciplinar, conceperea testelor de evaluare cu scop de
orientare şi optimizare a învăţării.

Proiectarea activităţii la nivelul s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de
cunoştinţe  pe  baza  abordării  transdisciplinare  şi  transcurriculare  a  conţinuturilor  programelor
şcolare.  De  asemenea,  s-a  ţinut  cont  de  noile  reglementări  elaborate  de  MEN,   precum şi  de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

      Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

      S-au  întreprins  activităţi  de  observare  a  elevilor,  s-au  derulat  programe de  pregătire
suplimentară,  discuţii  cu  părinţii.  Copiii  au  fost  implicaţi  în  situaţii  evaluative  centrate  pe
obiectivele  curriculare,  analizându-se  ulterior  nivelul  de  performanţă  realizat,  dar  şi  natura
dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

2. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ/PARTENERIATE
Un curriculum unitar  nu mai  poate  răspunde singur  diversităţii  umane,  iar  dezideratul

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, devine tot mai evident faptul
că  educaţia  extracurriculară  îşi  are  rolul  şi  locul  său  bine  stabilit  în  dezvoltarea  armonioasă  a
copilului.          

  Pe parcursul sem. al II lea cadrele didactice  au desfăşurat şi s-au implicat în numeroase
activităţi extraşcolare şi extracurriculare. In acest context, dna. prof. Iuliana Mihalache a participat
in  luna martie  ca membru corector  in  comisia  pentru organizare si  desfasurarea Olimpiadei  de
Limba engleza la cl. a VII a si a VIII a - etapa judeteana, prilej cu care domnia sa a elaborat si
subiecte  pentru  concurs.  Tot  in  acest  semestru,  doamna  profesoara  a  participat  ca  evaluator  la
simularea ce avut loc pentru concursul international "Mathematiques sans Frontieres" si a facut
parte si din comisia judeteana de conteststii la proba de verificare a cunostintelor de limba engleza,
pentru admitere, in anul scolar 2014-2015, in clasele cu regim bilingv de predare.

D-na prof. Nadia Danilă a sustinut deasemenea o activitate deosebită în cadrul comisiei de
limbi moderne,  remarcandu-se prin activitati  diverse.  Astfel,  domnia sa a participat ca profesor
evaluator in comisia de conestatii pentru Olimpiada de limba engleza (luna martie).

Cu clasa a VI-a A, d-na prof. Nadia Danila a participat la activitati ecologice organizate de
Agentia pentru Protectia Mediului, Suceava in situl "Fanetele Seculare Ponoare", precum si la cele
organizate de Directia Silvica Suceava. In luna iunie, cu ocazia Zilei Mediului, au luat parte la
activitatile derulate de Agentia pentru Protectia Mediului, Suceava.

D-na prof. Nadia Danila a elaborat variante de subiecte pentru examenul oral de limba
engleza bilingv, pentru admterea la liceu si a participat impreuna cu elevii clasei a VI a A, la care
este si diriginta, la diverse actiuni derulate impreuna cu clasa a VI a D (diriginte prof.Nastasia
Butnaru),  cum ar  fi:  'Valentine's  Day'  vs  „Dragobete”,  'Mother's  Day'  -  concurs  de compuneri,
ateliere de lucru organizate de Ziua Scolii (cofectionat de bratari si expozitie cu vanzare) - luna
martie.

D-na prof. Doina Hrihorov a particiat la simpozionul interjudetean "Creativitate si inovatie
in invatamant" sustinut la Buzau in luna martie, 2014 si a elaborat subiece penrtu examenul de
limba engleza pentru admiterea in liceu.

La  olimpiada  judeteana  de  limba  engleza,  d-na  profesoara  a  participat  ca  membru  in
comisia de corectare si a indrumat pe parcursul acestui semestru studenti de la Universitatea "Stefan
cel Mare" Suceava, in practica pedagogica pe care au sustinut-o in scoala noastra.

D-na prof. Ligia Bleortu a realizat cu clasa a IV a B un concurs intitulat "Did You Know
That?".

D-na prof. Iuliana Mihalache a sustinut un work-shop, in cadrul catedrei si a diseminat
informatii legate de obtineea certificatului Cambridge pentru elevii de liceu.De asemenea, toti elevii
pregetiti de domnia sa au obtinut certificate Cambridge cu rezultate deosebite. 
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D-na prof. Nastasia Butnaru a organizat,in luna martie,un targ de martisoare confectionate
de elevii clasei a VI-a D, iar in luna aprilie a organizat un joc interactiv intre elevii claselor a VI-a A
si a VI-a D intitulat 'April's Fool Day".

Tot in luna aprilie, d-na Butnaru a participt intr-o vizita in Islanda in cadrul proiectului
initiat de d-na prof. Preluca Oltea, intitulat ”Intercultural Iceland”.

In luna mai ,in cadrul sedintei de catedra dna prof.Butnaru impreuna cu d-na prof.Nadia
Danila au diseminat informatii legate de proiectul “Ici” din Islnda.

Tot in aceasta luna d-na Danila a vizitat Islanda in cadrul aceluiasi proiect.
“Jocul ca tehnica de predare la clasele mici “a constituit subiectul reeratului sustinut d d-

na prof. Doina Hrihorov in luna iunie. Tot in aceasta luna s-a desfasurat si sedinta in care fiecare
membru  al  catedrei  si-a  prezentat  raportul  de  autoevaluare  si  punctajul  acordat.S-au  stabilit
punctajele finale si s-a analizat activitatea fiecarui cadru didactic in parte. 

3.  REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI
     Cadrele didactice au participat la diferite concursuri de profil pentru  verificarea cunostintelor
elevilor dar si pentru pregatirea acestora pentru examenele viitoare.
      Premii:
Prof. Iuliana Mihalache:
Olimipiada Judeteana
 Premiul I 
 - Denisa Babeii-cl. a VIII a
Mentiuni: Clasa a VIIa
-Cojocar Andreea
-Verciuc Alexandru
-Vezeteu Andrei
Clasa a VIII a:
-Plescan Razvan
-Spac Andrei
Prof. Ligia Bleortu:
         Concursul Pro Educatia - mentiune:
         La concursul National "Evaluare in Educatie" elevii condusi de d-na profesoara Nadia Danila
au obtinut urmatoarele premii:

La clasele a VI-a:
- Puiu Sebastian - mentiune
- Roznovan Diana - mentiune
- Hatnean Cristina - mentiune
- Pintescu Ioana - mentiune 
Activitatea sustinuta, in cadrul catedrei, de d-na prof. Doina Hrihorov a fost ilustrata si de

unele premii importante pe care le a obtinut cu urmatorii elevi:
- Pasat Ana Maria-premiul I la concursul interjudetean 'Do you want to be my friend?',

Buzau, 2014
- Tebrean Ana-Premiul al II-lea la concursul interjudetean 'Do you want to be my friend?',

Buzau, 2014
- Drob Calin - premiul I la concursul 'Speak Out'-faza nationala 2014, Brasov si premiul I

la acelasi concurs, faza judeteana

 4.  EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
       Evidenţiez  consecvenţa  profesorilor  din  comisie  în  abordarea  centrată  pe  obţinerea  de
performanţe  a  conţinuturilor  învăţării,  performanţe  măsurate  periodic  în  conformitate  cu
metodologia  de  evaluare  şi  remarcate  în  rezultatele  testărilor  predictive,  formative  şi  sumative.
Elevii tuturor claselor  la care acesti profesori predau, au obţinut rezultate frumoase atât la testările
formative şi sumative.
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5.  DEZVOLTARE PERSONALĂ
       Activitatea comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne s-a desfăşurat după planul
managerial dezbătut şi aprobat în cadrul   comisiei metodice şi după  planificarea activităţii  care a
cuprins:
- luna februarie.
      Întocmirea schemelor orare, a planificării  semestriale, a evaluării prin studiu individual şi
dezbatere colectivă.
- luna martie.
      Organizarea unor ateliere de lucru cu ocazia Zilei Martisorului, precum si cea a Mamei.

- luna aprilie.
- Participarea intr-o vizita in Islanda

Sugestii si propuneri pentru programul "Scoala Altfel" si organizarea unor activitati comune.
- luna mai - organizarea concursului Pro – Educatia
                 -vizita in Islanda
- luna iunie - masa rotunda cu tema "Jocul ca tehnica de predare la clasele mici"

La aceste activităţi se adaugă participarea tuturor cadrelor din comisie la Cercul Pedagogic
al profesorilor de limba engleza,sustinut la Şcoala Gimnaziala Ipotesti şi participarea la cursul de
formare „Multimedia în educaţie” prin CCD Suceava .

6. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII
     Pentru obţinerea unor  rezultate  deosebite  la  învăţătură  şi  disciplină s-a  menţinut  o  relaţie
permanentă între  părinţi  şi  cadrele didactice.  Materializarea lor  s-a concretizat  prin lectorate cu
părinţii,  organizate  la  nivel  de clasă,  la  care au participat   părinţii  elevilor, şedinţe  cu părinţii,
consultaţii săptămânale cu părinţii. Fiecare profesor a stabilit saptamanal o ora de consilire pentru
clasa la care este diriginte, precum si pentru disciplina predata.
ANALIZA SWOT:
☺Puncte tari:
- alegerea unor forme plăcute şi flexibile de desfăşurare a activităţilor;
- colaborarea în întocmirea documentelor şcolare, a demersurilor didactice;
- existenţa în şcoală a unor profesori de pedagogie, a unor consilieri
- oportunitatea unor colaborări cu CCD,
- existenţa amfiteatrului, a bibliotecilor şcolii, a cabinetelor multimedia / informatică;
 - emulaţie şi competiţie în pregătirea elevilor pentru concursuri de creaţie şi cunoaştere;
- relaţiile interumane bazate pe respect;
- coeziune afectivă între colegi;
- plăcerea de a colabora cu părinţii elevilor, profesorii;
- autoperfecţionarea;
- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile
predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor
de predare;
-  metode  şi  strategii  moderne,  activ  -  participative,  stimulative  pentru  învăţarea  elevilor;   se
adaptează  conţinutul  şi  metodele  la  specificul  clasei  şi  se  urmăreşte  dezvoltarea  gândirii  şi
înţelegerii conţinutului specific;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi
formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
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- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei; 
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la concursuri.

☺Puncte slabe:
- manuale vechi si unele foarte deteriorate;
- lipsa unor miloace IT necesare invatarii optime a unei limbi straine; 
- lipsa unui cabinet de limbi moderne dotat corespunzator;
- costurile prea mari ale unor concursuri;

☺Oportunităţi:
-  urmărirea  parcursului  individual  al  copilului  şi  atenuarea  aspectelor  negative  prin  folosirea
oportunităţilor: medic / consilier / psiholog / itinerant / familie / profesor;
- s-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi mai
hotărâţi spre reuşită;
- existenţa unor interese comune în ceea ce priveşte intenţionalitatea profesională, poate promova şi
consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de performanţe;
- perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin învăţare permanentă.

☺Ameninţări:
- lipsa manualelor la unele clase simanuale vechi (reeditate din 1999)
- utilizarea eficientă a timpului pentru desfăşurarea activităţilor propuse in cadrul comisiei.

Responsabil Comisie Metodică,
prof. Nastasia Butnaru


RAPORT DE ACTIVITATE

SEMESTRUL II – AN ŞCOLAR 2014-2015
ARIA CURRICULARĂ ‘’OM ŞI SOCIETATE'’

Şi  în  această  perioadă  a  anului  şcolar  2014-2015,  membrii  comisiei  metodice  «Om  şi
societate» au desfăşurat activităţi şcolare şi extraşcolare care să conducă atât la performanţe ale
elevilor noştri, cât şi la remedierea situtaţiei şcolare a elevilor cu dificultăţi de învăţare ori de natură
disciplinară. 

In cadrul activităţilor de predare-învăţare a disciplinelor din aria curricularăv s-au utilizat
metode active,adaptate la particularităţile fiecărei clase de elevi,utilizandu-se strategii didactice care
să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formării competenţelor specifice.

In  ceea  ce  priveşte  evaluarea  rezultatelor  învăţării  elevilor,aceasta  s-a  realizat  atât  prin
diferite tipuri de teste, conform reglementarilor în vigoare, precum şi prin alternative de evaluare-
portofolii, proiecte de grup, dramatizări, expoziţii etc.

 In  acest  an  şcolar  membrii  catedrei  au  participat  la  activităţile  de  cerc  pedagogic  în
conformitate cu calendarul IŞJ şi activat în mai multe comisii,unde s-au derulat activităţi specifice
care au contribuit la dezvoltarea culturii organizaţionale astfel :
Prof. Oltea Prelucă: 

A. Activităţi desfăşurate împreună cu clasa la care a fost diriginte- VIII B:
- Vizitarea liceelor din municipiul Suceava, aprilie 2015
- Activitate demonstrativă la Comisia diriginţilor, clasa a VIII a D(cu utilizarea metodei

CLIM)-prof. Oltea Prelucă, temă OSP, 4 iunie 2015.
- “Absolvenţii încotro?”- curs festiv, 8 mai 2015

B. Activităţi cu grupul folcloric “Frunză verde...”
- Repetiţii şi participare cu moment specific la serbarea şcolii- 28 mai 2015
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C. Activităţi în cadrul proiectului “Împreună pentru şcoala mileniului III”
- Organizarea participării la mobilităţile de formare din Islanda
- Activitate  demonstrativă  la  Comisia  metodică  „Om şi  societate”,  clasa  a  VI  a  D(cu

utilizarea metodei CLIM)-prof. Oltea Prelucă, tema: „Revoluţiile burgheze în evoluţia
societăţii”

- Redactarea rapoartelor intermediare
- Încărcat materiale pe MTool
- Redactat proiectul Şcolii de vară “Creangă văratică”
- Redactat proiectul de parteneriat cu Centrul de Plasament Solca

D. Formare continuă:
- Participare  cu  lucrare(Erasmus  plus,  o  şansă  în  plus  pentru  dezvoltarea  personală  şi

profesională)  la  Simpozionul  Interjudeţean  organizat  de  CCD  Suceava  « Calitate  şi
Excelenţă în formarea continuă »- 4 februarie 2015

- Mobilitate de formare- Diverse society-diverse classroom-, Islanda, 28 martie-4 aprilie
2015

- Participare la Conferinţa Internaţională «Înţelegerea copiilor şi tinerilor prin desenele
lor », USV, 19 aprilie 2015  

- Mobilitate de formare- Reaching, teaching and keeping learners- Islanda, 2-9 mai 2015
- Cursuri de formare- TIC pentru avansaţi- Suceava, februarie-aprilie 2015
- Informare despre proiectul „Împreună pentru şcoala mileniului III” în cadrul Cercului

pedagogic al profesorilor de istorie Suceava II, Şcheia, mai 2015
E. Performanţe     :
Olimpiada de istorie/faza judeţeană :

      Premiul III - Sabina Dumistrăcel, VIII C
      Menţiune - Lazăr Găitan, VIII E
       Concursul Naţional « Dimitrie Cantemir »
     Premiul II - Ioana Pintescu, VII C
     Premiul III - Ruxandra Rusu, VII A
     Menţiune - Răzvan Moştoflei, VIII C

-Vasile Cimbru, VIII C
F. Publicaţii     :

http://www.didactic.ro/materiale/islanda-intre-riftul-medioatlantic-si-troli
http://www.didactic.ro/materiale/intercultural-iceland-furnizor-de-formare
http://www.didactic.ro/materiale/reykjavikbijuteria-din-apele-atlanticului
http://www.crainou.ro/wp_crainou/2015/04/29/islanda-intre-riftul-medio-atlantic-si-troli
http://www.didactic.ro/materiale/clim-o-alternativa-educationala
http://iteach.ro/experientedidactice/clim-o-alternativa-educationala

               http://www.crainou.ro/2015/07/30/despre-vacanta-despre-copii-despre-bucurii
http://www.crainou.ro/2015/08/06/impresii-de-la-o-scoala-de-vara
http://www.crainou.ro/2015/08/20/ganduri-despre-scoala-si-nevoia-de-scoli-de-vara

prof. Gabriela Aungurencei:
A. Organizare, responsabilităţi:

Vicepreşedinte- Olimpiada locală de educaţie şi cultură civică, febr.2015,
Secretar  -Olimpiada judeţeană de educaţie şi cultură civică, 28 febr. 2015, 
Membru-  Subcomisia  de  contestaţii  a  Olimpiadei  de  Ştiinţe  Socio-Umane,  disciplina  educaţie
civică, 2 martie 2015;
Membru  în  Comisia  Centrală  a  Olimpiadei  de  Ştiinţe  Socio-Umane,  disciplina  Cultură  civică,
Mangalia , 6 -10 apr. 2015
Corector  -Concursul judeţean „Democraţie şi toleranţă”, 16 mai 2015
Responsabil - Cercului de cultură civică, zona Suceava.

B. Atribuţiile stabilite prin fişa postului:

http://www.crainou.ro/2015/08/20/ganduri-despre-scoala-si-nevoia-de-scoli-de-vara
http://www.crainou.ro/2015/08/06/impresii-de-la-o-scoala-de-vara
http://www.crainou.ro/2015/07/30/despre-vacanta-despre-copii-despre-bucurii
http://iteach.ro/experientedidactice/clim-o-alternativa-educationala
http://www.didactic.ro/materiale/clim-o-alternativa-educationala
http://www.crainou.ro/wp_crainou/2015/04/29/islanda-intre-riftul-medio-atlantic-si-troli
http://www.didactic.ro/materiale/reykjavikbijuteria-din-apele-atlanticului
http://www.didactic.ro/materiale/intercultural-iceland-furnizor-de-formare
http://www.didactic.ro/materiale/islanda-intre-riftul-medioatlantic-si-troli
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preşedinte al Comisiei de organizare şi administrare a EN-2015
membru în Comisia de organizare a evaluării naţionale (22, 24  iunie 2015);
membru al Comisiei de monitorizare şi prevenire a violenţei în mediul şcolar;
coordonator al Comisiei de organizare a serviciului în şcoală (stabilirea profesorilor şi ofiţerilor de
serviciu);
coordonator al Comisiei de verificare a modului de completare şi evidenţă a documentelor şcolare
(cataloage,  registre  matricole,  condici...)  Personal  am  avut  în  vedere  asigurarea,  păstrarea  şi
arhivarea documentelor şcolare;
coordonator al Comisiei privind notarea ritmică şi evaluarea;  
planificarea şi realizarea unora din inspecţiile şcolare

C. Activităţi educative desfăşurate personal
Participare la Concursul care promovează însemnele naţionale „Tricolorul”,  la secţiunea fotografie,
unde am obţinut locul III;
 participare la activităţile educative în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie, aprilie 2015;
Colaborarea cu companiile de teatru „Tandem” Piatra Neamţ (spectacol„Grotesque” 25 febr. 2015),
„Vasilache”Botoşani ( spectacol „Legenda Cetăţii Neamţului”, 5 mai 2015), cu Univ. Ştefan cel
Mare” Suceava în activitatea dedicată Zilei Europei;
 organizarea  Concursului „Europa mea” cu echipaje formate din elevi ai claselor a VII-a, juriu
constituit din cadre didactice de diverse specialităţi (9 mai 2015). 
Participare la excursia cudestinaţia Slănic Moldova, 30-31 mai 2015.

D. Formare/ dezvoltare profesională  :
Priorităţile  din Planul  instituţional  de dezvoltare  profesională în  cadrul  Proiectului   „Personalul
didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot
parcursul vieţii” pe care le-am urmărit au fost:
2.  Dezvoltarea  abilităţilor  de  autoanaliză,  analiză  şi  evaluare  a  cunoaşterii  din  perspectiva
valorificării  eficiente a stilurilor de predare şi a stilurilor de învăţare (activitatea de desfăşurare
profesională desfăşurată vizând studiu individual privind modul de îmbunătăţire a capacităţii  de
predare  în funcţie de: tipul de inteligenţă predominant,  tipul de învăţare, nivel de dezvoltare al
fiecărui elev, asigurând progresul acestora .
4.  Dezvoltarea  competenţelor  de  explorare  a  resurselor  personale  ale  elevilor,  de  integrarea
abilităţilor de comunicare şi relaţionare eficientă în managementul clasei şi al situaţiilor de risc
educaţional- (coordonarea activităţii Consiliului Elevilor şi a Comitetului Antiviolenţă constituit din
elevi  ai  claselor  a  VIII-a;   pregătirea   unor  elevi  pentru  realizarea  activităţilor  în   cadrul
programului care a marcat Ziua nonviolenţei în mediul şcolar; pregătirea suplimentară a elevilor
capabili  de  performanţă  în  vederea  participării  la  Olimpiada  de  cultură  civică,  faza  locală  şi
judeţeană  şi  la  Concursul  interjudeţean  „Cred  în  drepturile  mele”;  promovarea  de  activitati
remediale pentru elevi cu dificultăţi de învăţare.
6.  Dezvoltarea  de  competenţe  digitale  avansate,  de  utilizare  a  tehnologiei  informaţiei  pentru
cunoaştere şi rezolvare de probleme - (participare la cursurile „TIC pentru avansaţi”  organizat de
Casa Corpului Didactic Suceava; integrarea mijloacelor IT în activităţile educaţionale- film didactic
la disciplina geografie – cultură civică-documentar „Pentru o lume fără droguri” material realizat de
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, prezentări Power Point în cadrul orelor de  cultură civică.
7.  Dezvoltarea capacităţilor  de analiză i  evaluare a propriei  dezvoltări  profesionale în vedereaș
planificării  carierei, dezvoltarea  motivaţiei pentru studiu- (participare la Simpozionul interjudeţean
„Calitate şi excelenţă în formarea continuă” organizat de Casa Corpului Didactic Suceava şi C.N.
„Petru Rareş” Suceava, febr. 2015 şi la Simpozionul internaţional „Optimizarea şi eficientizarea
procesului educaţional  în contextul societăţii  europene”,  21 mai de la Şcoala Gimnazială Nr. 1
Gura Humorului; 
 -redactarea şi publicarea articolelor „Patriotism şi identitate naţională”şi „ Europa mea”- proiecte
educaţionale exemple de bună practică.
9.  Formarea  competenţelor  de  management  şi  leadership  care  facilitează  valorificarea
oportunităţilor  de  dezvoltare  instituţională-  (participarea  la  activităţile  specifice  desfăşurate  în
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cadrul  Consiliului  de  Administraţie  al  Şcolii;  coordonarea  activităţii  comisiilor  privind
monitorizarea  frecvenţei  elevilor  şi  prevenirea  abandonului  şcolar;  a  prevenirii  şi  combaterii
violenţei; privind notarea ritmică).
Activităţile derulate în cadrului proiectului de dezvoltare profesională îmi facilitează obţinerea unor
rezultate mai bune în pregătirea elevilor. A crescut şi satisfacţia mea personală atunci când constat
că  activitatea instructiv-educativă  a înregistrat progres. Am intensificat utilizarea PC-ului pentru
activitatea  conexă  (  notare,  evidenţă  elevi,  creare  de  materiale  suport).  Mi-am  îmbunătăţit
competenţele de predare-evaluare şi cele din domeniul managementului educaţional.

E. Premii obţinute de elevii îndrumaţi personal în anul şcolar 2014-2015:
Olimpiada naţională de cultură civică, faza judeţeană:
Menţiune: echipaj Puşcaşu Daria /Ateodoresi Denisa
Menţiune: echipaj Herdeş Demetra /Stanciuc Olga
Menţiune: echipaj Popescu Irina/ Danciu Ilinca
Menţiune: echipaj Şuleap Laryssa/ Vasilovici Ionela
Menţiune: echipaj Iacob Ana/ Creţu Iasmina
Concursul interjudeţean „ Cred în drepturile mele”, febr. 2015
Secţiunea eseu:
Premiul I Irina Popescu
Premiul I Lazăr Găitan
Concursul judeţean „Drepturile omului, drepturile mele” ( din C.A.E.N.)
Premiul I 
echipaj: Popescu Irina (secţiunea teorie)
            Danciu Ilinca (secţiunea practic aplicativ) 
            Oprea Diana (secţiunea fotografie)
Diplomă de excelenţă „ Unitate în diversitate” acordată de ( Biroul Francez)
Irina Popescu
Oana Hapenciuc
Teona Andronic

prof. Luminiţa Martiniuc:
A. Activităţi desfăşurate împreună cu clasa la care a fost dirigine- VIII B:
- activitate în cooperare cu MAI şi Agenţia Naţională împotriva traficului de persoane

“Exploatarea ucide suflete- Alege să cunoşti” 2.04.2015
- participare la proiectul naţional “Rămas bun NU POT, Bun venit  VOI REUŞI!” oct.

2014-mai 2015
- -“Armonie de primăvară”- vizită tematică la Hanul Domnesc şi Mânăstirea Sf. Ioan cel

Nou de la Suceava- mai 2015
- participare la activitatea derulată de “Salvaţi copiii!” de ziua internaţională a copiilor

dispăruţi- Teatru “Lapte de păpădie”- 22.05.2015
- “Clasa a VIII a B- aşa cum a fost”- lecţie finală- iunie 2015
B.  Formare continuă

- Participare  cu  lucrare  la  Simpozionul  Interjudeţean  organizat  de  CCD  Suceava
«Calitate şi Excelenţă în formarea continuă»- 4 februarie 2015

- Participare la Conferinţa Internaţională «Înţelegerea copiilor şi tinerilor prin desenele
lor», USV, 19 aprilie 2015  

- Participare cu lucrare la proiectul Grundtvig derulat de CN Petru Rareş- 8 aprilie
2015-07-01

- Participare la mobilitate Erasmus+, Islanda, 2-9 mai 2015
Prof. Adriana Florea :
      A. Activităţi desfăşurate împreună cu clasa la care a fost dirigine- VII A:

- Organizarea taberei educaţionale «ArtEd» Durău, 6-8 aprilie 2015
B.  La nivelul IŞJ Suceava
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- membru al grupului de lucru pentru elaborarea variantelor de subiecte şi bareme la disciplina
Religie ortodoxă, în vederea desfăşurării Olimpiadei judeţene- 2015, clasele V-XII
- evaluator- olimpiada de Religie ortodoxă, faza judeţeană
- membru în comisia de jurizare la concursul « Europa mea »
C.  Formare continuă     :
- admitere colocviu grad II, Universitatea Babeş-Bolyai- feb. 2015
- participare la cursul de perfecţionare Predarea pozitiv-creativă a religiei în gimnaziu, martie-
aprilie 2015, 25 credite
D. Performanţe     :
Olimpiada de Religie ortodoxă, faza judeţeană :
Premiul I- Gabriel Mateiciuc, VA
Premiul II- Flavian Burcă, VA
                 - Diana Oprea, VII C

           - Alexandra Alexandru, VII A
Premiul III- Denisa Chiteală, VI A

            -Irina Gogu, VII A
Prof. Cătălin Savin:
A.  Activităţi desfăşurate împreună cu clasa la care a fost dirigine - VII B:
-Activitate ecologica în parcul Sipote - mai 2015
B.  Activităţi cu elevii şcolii:
Excursie VATRA DORNEI  feb. 2015
Vizita - Statia Meteorologica- aprilie 2015
Vizita - Observatorul Astrologic - aprilie 2015 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Interesul  cadrelor  didactice  pentru  a  identifica

soluţii  noi pentru  dezvoltarea  culturii
organizaţionale;

 Cadre  didactice  deschise  către  perfecţionare,
către  realizarea  unui  adevărat  schimb  de
experienţă; 

 Interes  pentru  desfăşurarea  unor  activităţi
interdisciplinare  şi  transdisciplinare,  care  să
permită   abordarea  creativă  şi  interactivă  a
temelor/activităţilor;

 Cadre didactice cu un larg orizont cultural care
oferă posibilitatea de a parcurge teme variate şi
de actualitate ;

 Interesul  tuturor  cadrelor  didactice  pentru
eficientizarea pregătirii profesionale;

 Relaţii pozitive între membrii catedrei;
 Interesul membrilor catedrei pentru actualizarea

strategiilor  de  predare,  pentru  informare  din
surse variate şi transferul de cunoştinţe;

 Creşterea interesului pentru utilizarea softurilor
educaţionale  şi  a  tehnologiei  moderne,  pentru
dotarea cu materiale informaţionale noi;

 Timp insuficient de studiu/lucru, în
condiţiile unei singure ore de studiu
săptămânal  pe  programe
neactualizate şi prea încărcate;

 Birocraţie excesivă ;
 Oboseala cronică ;
 Informaţie  şi  informatizare

insuficientă sau întârziată;
 Lipsa materialelor didactice noi, în

special a manualelor reactualizate;
 Neimplicarea  activă  a  tuturor

membrilor în activitatea catedrei;
 Superficialitate  în  pregătirea

materialelor (uneori; cauza majoră o
reprezintă  aglomerarea  de  sarcini
pentru aceeaşi perioadă);

 Inconsecvenţă  în  derularea
activităţilor propuse la catedră;

 Participare mai  slabă la  concursuri
şi  olimpiade  faţă  de  anul  şcolar
anterior;

 Rezultate  mai  puţine  şi  mai  slabe
faţă de anul şcolar anterior;

 Prea  mare  indulgenţă  în  notarea
elevilor şi în abordarea problemelor
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de natură disciplinară;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Cursuri  de  formare  care  oferă  modele  pentru
ieşirea din “tiparul curricular”;

 Informatizare în  curs  a  catedrei  şi  sălilor  de
clasă;

 Programele  europene  de  formare  care  permit
perfecţionarea  continuă  a  membrilor  comisiei
prin  învăţare  permanentă/înscrierea  la  gradele
didactice;

 Spiritul  deschis  al  discuţiilor  dintre  membrii
catedrei, ceea ce favorizează implicarea tuturor
membrilor în   oferirea de alternative valoroase
de discuţii  şi/sau  de soluţionare  a  tematicii
propuse spre  analiză; se  pot  exprima propriile
nemulţumiri, dar şi expectaţiile  prin exprimarea
dorinţelor şi  satisfacţiilor;

 Oferta  locală/regională/naţională/internaţională
bogată  de  activităţi  prin  care  să  se  valorifice
experienţa profesională a fiecăruia(simpozioane,
sesiuni  de  comunicări,  concursuri  pentru  elevi
şi/sau cadre didactice etc);

 “Aprofundarea  birocratică”  a
problemelor şcolii;

 Incoerenţa  legislativă  care  crează
nesiguranţă,  neîncredere  şi
nemulţumire;

 Cronofagia  realizării  diverselor
proiecte şi programe;

 Atitudine  negativă  tot  mai
vehementă  a  părinţilor  faţă  de
regulamente, dispoziţii  şi prevederi
legale adoptate de şcoală ;

 Slabă  implicare  a  autorităţilor  în
activitatea educaţională efectivă ;

 Impunerea unor idei, soluţii;
 Scopurile personale tind  să

prevaleze asupra interesului general
al şcolii;

 Reticenţă la “nou”;
 Slabă motivare financiară a cadrelor

didactice;
 Evitarea  responsabilităţilor de către

unii membri ai catedrei;

Întocmit de responsabilul catedrei,
Profesor Oltea Prelucă



RAPORT DE ACTIVITATE
AL CATEDREI METODICE DE EDUCATIE FIZICA, TEHNOLOGIE I ARTEȘ

SEMESTRUL  II,    AN ŞCOLAR 2014 – 2015

1.  ACTIVITĂŢI METODICE
Activităţile  metodice  ale  catedrei  pe  semestrul  al  II-lea  au  fost  diversificate  i  s-auș

desfăşurat conform planului de activitate pentru anul colar 2014-2015, după cum urmează:ș
Nr.
crt
.

TEMATICA ŞEDINŢELOR DE CATEDRĂ DATA
CINE
RĂSPUNDE

1.

Lecţie  deschisă  cu  teme  din  gimnastica  acrobatică  şi  calităţi
motrice – prof. Ceobanu Daniel
Referat: „Specificul predării săriturilor la aparate în gimnastică,

27
febr.

Ceobanu Daniel
Jijie Alexandrina
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la clasele gimnaziale”- prof. Jijie Alexandrina  2015

2.
Organizarea activită ilor specifice din ”Săptămâna altfel – Să tiiț ș
mai multe, să fii mai bun!”
Referat:”Folosirea calculatorului în scrierea de partituri”-  
prof. oiman AdrianȘ

27
mart.
2015

Membrii catedrei
oiman AdrianȘ

3.

Lecţie deschisă cu teme din atletism şi jocuri sportive – profesor
Beligan Ionuț
Referat: „Dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa prin mijloacele
specifice jocului de fotbal” - prof. Ceobanu Daniel

24 apr.
2015

Beligan Ionuț
Ceobanu Daniel

4.
Lec ie deschisă educa ie muzicală – prof. oiman Adrianț ț Ș
Dezbatere  privind  activită ile  metodice  urmărite  la  cerculț
pedagogic  al  profesorilor  de  educaţie  fizică  –  Suceava,
desfă urat la Şcoala cu cl. I – VIII  Ciprian Porumbescu  ș

22 mai
2015

oiman AdrianȘ

Toţi  profesorii  de
educa ie fizicăț

5.
Analiza activităţii catedrei în anul şcolar 2014 -2015
Completarea  fi ei  de  autoevaluare  i  evaluare  colegială  iș ș ș
stabilirea calificativelor anuale în cadrul catedrei

12
iunie
2015

Murăraşu Viorica 
Membrii catedrei 

Comentarii:
Planificările calendaristice întocmite de către membrii catedrei pentru semestrul al II-lea au

stabilit clar succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de
referinţă  vizate  şi  alocarea  resurselor  de  timp  pentru  fiecare  unitate  de  învăţare,  astfel  încât
obiectivele planificate au fost realizate de către toţi profesorii din catedră.

În urma observaţiilor  şi  discuţiilor  purtate  cu membrii  comisiei  am constatat  că materia
planificată  pentru  semestrul  al  II-lea  a  fost  parcursă  ritmic  şi  integral,  aplicându-se  metode  şi
procedee activ-participative.

În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor
elevilor  la  activităţile  desfăşurate,  aceştia  dobândind  capacităţi  de  cooperare,  de  sprijin  şi
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite,
de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară
şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

În  cadrul  catedrei  colaborarea  a  fost  eficientă,  împărtăşindu-se  reciproc  din  experienţa
didactică a fiecăruia la întâlnirile lunare prevăzute în planul de activită i. S-a realizat o comunicareț
foarte bună cu echipa managerială i  celelalte cadre didactice ale şcolii,  împreună cu care s-auș
realizat numeroase  activităţi extracurriculare. Aproape la toate activită ile metodice din semestrul alț
doilea ale acestei catedre a fost prezent i un reprezentant al conducerii colii, fapt ce demonstreazăș ș
că,  în  rezolvarea  diverselor  probleme  apărute,  avem sus inerea  permanentă  a  direc iunii  colii.ț ț ș
Participarea membrilor la programul de activită i al catedrei a fost foarte bună.ț

Lunar au fost urmărite i analizate lec ii interesante i atractive, s-au prezentat referate deș ț ș
specialitate i au fost dezbătute probleme importante care vizează activitatea catedrei. S-a făcut  ș o
analiză  minu ioasă  a  lec iilor,  subliniindu-se atât  punctele  tari  dar  i  cele  slabe  ale  activită ilorț ț ș ț
urmărite. Li s-a recomandat domnilor profesori o mai mare aten ie în ceea ce prive te alcătuireaț ș
proiectelor  didactice  (în  special  referitor  la  competen ele  specifice,  obiectivele  opera ionale  iț ț ș
metodele i mijloacele didactice folosite) precum i la organizarea de ateliere de lucru i folosireaș ș ș
metodelor didactice moderne, pentru a activiza cât mai mul i elevi pe parcursul orelor. ț

A fost subliniată interdisciplinaritatea în cadrul catedrei. De exemplu, colegii de educa ieț
fizică colaborează permanenet cu dl. profesor oiman Adrian pentru asigurarea fondului muzicalȘ
adecvat desfă urării în mod plăcut a orelor de sport, a orelor de fitness cu doamnele profesoare darș
i a serbărilor noastre colare (CD-uri i DVD-uri audio).ș ș ș
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S-au  valorificat  la  maxim spaţiile  de  învăţare,  respectiv,  sălile  de  clasă,  laboratorul  de
informatică,  sala  mare  de  sport,  sala  de  gimnastică,  sala  de  forţă,  terenul  de  sport  şi  pista  de
atletism, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de învăţare.

Relaţia  profesor  –  elev  s-a  bazat  pe  respect  reciproc,  conduită  civilizată,  colaborare  şi
înţelegere, încredere şi afectivitate. Elevii au fost încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine
pozitivă faţă de obiect, punctualitate, ţinută adecvată şi decentă, conduită morală. Cadrele didactice
au cultivat la elevi o atmosferă de muncă propice, dorinţa de afirmare şi autodepăşire.

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev iar pentru a facilita
comunicarea elev-elev au fost utilizate  metode active, activităţi pe grupe şi echipe de elevi.

Au  avut  loc  discu ii  în  legătură  cu  Calendarul  sportiv  al  I.S.J.  şi  cu  responsabilităţileț
profesorilor de educa ie fizică privind participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar dinț
semestrul al II-lea – formular de înscriere cu viza directorului şi ştampila unităţii şcolare, adeverinţe
de participare tip cu fotografia elevului, viza medicală, număr matricol, clasa, actele de identitate
ale  elevilor   în  original,  copie  după  Certificatul  de  identitate  al  asociaţiei  sportive  din  şcoală,
asistenţa medicală obligatorie din partea şcolii organizatoare. 

În  cadrul  edin elor  de  catedră  s-a  subliniat  necesitatea  respectării  tuturor  comunicărilorș ț
venite din partea direcţiunii şcolii legate de: efectuarea serviciului pe şcoală i la sala de sport,ș
reamenajarea panourilor de pe holurile şcolii şi a vitrinei sportive precum i transmiterea la timp aș
documentelor cerute. To i rofesorii din catedră au fost atenţionaţi că, în cazul în care aceste sarciniț
nu vor fi îndeplinite cu seriozitate şi la termenul stabilit, se vor aplica sancţiuni până la diminuarea
calificativului anual.

2.  ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE
În cadrul săptămânii ,, coala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun‘’ toţi membrii catedrei auȘ

participat la mai multe activită i culturale,sportive, distractive i de ecologizare desfă urate în coalăț ș ș ș
şi în afara unită ii colare.ț ș

Profesorii diriginţi din catedră, d-na Jijie Alexandrina şi dl. Ceobanu Daniel,  s-au implicat
la  clasele  pe care  le  conduc,  dând dovadă de o bună pregătire  psiho-pedagogică,  seriozitate  iș
în elegere. Au fost organizate multe activităţi educative şi extracurriculare şi s-a menţinut o strânsăț
legătură cu profesorii claselor i părinţii elevilor.ș

Prof.  Murăra u Viorica – educa ie fizică:ș ț
- pregătirea i participarea cu trupe de dans modern la serbarea colară de la Casa de cultură;ș ș
- înso irea grupurilor de elevi la concertul – lec ie sus inut de Filarmonica din Boto ani;ț ț ț ș
- supravegherea elevilor la evaluarea na ională  a claselor :a VI a i a VIII a, ca asistent deț ș

test;
- 6 inspec ii colare ca profesor metodist al I. .J. Suceavaț ș Ș
- desfă urarea unor competi ii în cadrul Asocia iei sportive colareș ț ț ș
 Prof.  Jijie Alexandrina – diriginte clasa a VI-a B : 

- organizarea i regia spectacolului prezentat de Ziu colii la Casa de Cultură Suceava;ș ș
-  diverse activită i cu clasa la care este dirigintă (excursii, vizite, mini-spectacol de Crăciun,ț
ecologizare, .a.);ș
- colaborare cu profesorul psiho-pedagog al colii;ș
- activită i în cadrul proiectului ”Împreună pentru coala mea”.ț ș

 Prof.  Ceobanu Daniel - diriginte clasa a VI-a E: 
- consiliere colară la cabinetul de psiho-pedagogie:”Dezvoltarea rela iilor între colegi”;ș ț
- vizionare piesă de teatru;
- drume ie cu bicicletele;ț
- excursie la Sucevi aț
- petrecere de Ziua copilului, 1 iunie

- Organizarea i desfă urarea unor competi ii în cadrul Asocia iei sportive colareș ș ț ț ș
 Prof.  oiman Adrian Ș  - educa ie muzicală:ț
- organizator al Concertului – lec ie sus inut de Filarmonica din Boto ani;ț ț ș
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- prelucrări audio de studio i orchestra ie pentru serbarea colii de la Casa de Cultură;ș ț ș
- asigurarea sonorizării la festivită ile de premiere ale claselor V-VIIIț
- asigurarea fondului sonor pentru cursurile festive ale claselor a VIII-a.
 Prof.  Mocanu Vasile – educa ie tehnologică:ț
- pregătirea echipajului „Prietenii pompierilor”
- înso irea grupurilor de elevi la concertul – lec ie sus inut de Filarmonica din Boto ani i laț ț ț ș ș

serbarea colară de la Casa de cultură;ș
- realizarea unei expozi ii cu lucrările elevilor, în holul colii;ț ș
- pregătirea elevilor pentru Olimpiada de tehnologie – calificare cu un elev la etapa jude eană;ț
- supravegherea elevilor la evaluarea na ională  a claselor :a VI a i a VIII aț ș
- monitorizarea anuală a absen elor elevilor de la clasele V – VIII.ț
 Prof.  Constantin Vera - educa ie tehnologică:ț
- supravegherea elevilor la evaluarea na ională  a claselor :a VI a i a VIII a , ca asistent deț ș

test
- participarea ca asistent la Olimpiada de tiin e socio-umane, faza jude eană, desfă urată înș ț ț ș

unitatea noastră colară.ș

3.  REZULTATE LA CONCURSURI, OLIMPIADE - FAZE LOCALE SAU JUDEŢENE:
  Olimpiada Na ională a Sportului colar – ah – rezultate la etapa jude eanăț Ș ș ț

Locul II   -  Andrei Andreea – cl. a VIII-a A
Locul III  -  Poloco er Lavinia  - cl. aVII-a Eș
Men iune - locul V -  Găitan Lazăr – cl. a VIII-a Eț
Men iune -  locul VI –  Cucolaş Sebastian – cl. a VIII-a Cț
Prof. îndrumători: Murăraşu Viorica şi Jijie Alexandrina

    Olimpiada Na ională a Sportului colar –Handbal - feteț Ș
Locul I cu echipa de fete la etapa pe municipiu
Locul III la etapa jude eanăț
Profesor îndrumător: Ceobanu Daniel

  Olimpiada Na ională a Sportului colar –Handbal - băieţiț Ș
Locul III cu echipa de băieţi la etapa pe municipiu
Profesor îndrumător: Jijie Alexandrina

Olimpiada Na ională a Sportului colar –Volei ț Ș
Locul II cu echipa de fete la etapa judeţeană

Profesor îndrumător: Beligan Ionuţ-Bogdan

  Olimpiada Na ională a Sportului colar –Fotbalț Ș
Locul III la etapa pe municipiu cu echipa de băieţi
Profesor îndrumător: Ceobanu Daniel

Olimpiada de Educa ie tehnologică – rezultate la etapa jude eanăț ț
  Men iune - locul V – cu eleva Iacob Ana  din clasa a VII a Aț
Profesor îndrumător: ConstantinVera  

Olimpiada de Educa ie tehnologică – rezultate la etapa jude eanăț ț
  -   calificare cu un elev la etapa jude eanăț

Profesor îndrumător: Mocanu Vasile
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Concursul  ”Cu via a mea, apăr via a” (pompieri) – etapa jude eanăț ț ț
Locul III cu echipajul de fete
Profesor îndrumător: Jijie Alexandrina

4.  PARTENERIATE ÎNCHEIATE: 
Nu s-a încheiat nici un parteneriat în cadrul catedrei în semestrul al II-lea.

5.  DEZVOLTARE PROFESIONALĂ/PERFECŢIONARE 

D-na profesor Murăra u Viorica::ș
-  efectuarea a 6 inspec ii colare ca profesor metodist al I. .J. Suceava;ț ș Ș
-  organizator al Concursului de ah din cadrul Spartachiadei profesorilor;ș
-  membru în comisiile de organizare ale Olimpiadei Na ionale a Sportului colar  la diferiteț Ș

ramuri sportive– etapele pe municipiu, cerc pedagogic i jude ene;ș ț
-  responsabil i membru a  diferitelor comisii de lucru din coalăș ș

D-na profesor Jijie Alexandrina:
- ob inerea în anul 2015 a grada iei de merit la specialitatea educa ie fizică;ț ț ț
-  participare la cursul de formare ”Diverse society – Diverse Classrooms” care a avut loc în

Borgarnes – Irlanda;
- participare la programul de formare continua”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”;
- membru  al  juriului  la  Concursul  jude ean  de  dans  ,  organizat  de  Palatul  Copiilor  înț

colaborare cu I J Suceava;Ș
- membru în comisiile de organizare ale ONSS la diferite ramuri sportive– etapele pe catedră

i jude eneș ț
- membru a  diferitelor comisii de lucru din coalăș

D. profesor Beligan Ionu -Bogdanț
- participare la curs de formare continuă a antrenorilor – categoria seniori – Bucure tiș

D-na profesor Constantin Vera:
-  participare la  Simpozionul interjude ean de Educa ie Tehnologică de la Vănători-Tărguț ț

Neam , unde au fost prezentate  proiecte educa ionale si metode de bune practici.ț ț
-  participare  cu  lucrarea  “Siguran a  navigării  pe  Internet  a  copiilor”  la  Sesiunea  deț

comunicări tiin ifice a cadrelor didactice ,,Calitate i excelen ă în formare continuă ‘’desfăşurată laș ț ș ț
Colegiul Naţional “Petru Rare ” din Suceava.ș

Celelalte  cadre  didactice  din  catedră  nu  au  participat  la  vreun  curs  de  formare  sau
perfec ionare în acest an colar.ț ș

6.  ANALIZA  S.W.O.T.  A ACTIVITĂ II  CATEDREI   METODICE  DE  EDUCATIEȚ
FIZICA, TEHNOLOGIE I ARTE. AN ŞCOLAR 2014 – 2015. Semestrul  al II-leaȘ

În urma analizei SWOT a activităţii Catedrei de educaţie fizică şi sport, tehnologie i arte dinș
Şcoala “Ion Creangă” Suceava,  în semestrul al  doilea  al  anului şcolar 2014-2015, se constată
următoarele:

II.  PUNCTE TARI
  În urma observaţiilor şi  discuţiilor purtate cu membrii  catedrei am constatat  că materia

planificată pentru semestrul al II-lea a fost parcursă ritmic şi integral, utilizându-se în activită ile deț
învă are  atât  metode tradi ionale  cât  i  activită i  participative,  ce  au  presupus  lucru  individual,ț ț ș ț
frontal dar i tehnici de predare/învă are interactive, în grup.ș ț
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  Preocuparea permanentă a membrilor catedrei pentru îmbunătăţirea activităţii metodico -
didactice s-a concretizat în participarea la toate acţiunile propuse atât la nivelul catedrei din şcoală,
cât  i  la  nivelul  municipiului  i  jude ului.  În cadrul  edin elor  metodice din coală  au avut  locș ș ț ș ț ș
dezbateri, susţinerea unor lecţii deschise i referate, precum şi discu ii asupra altor probleme curenteș ț
de specialitate.

  În  cadrul  catedrei  colaborarea  a  fost  eficientă,  împărtăşindu-se  reciproc  din  experienţa
didactică. S-a lucrat în echipă, pe bază de întrajutorare, astfel încât s-a constatat o creştere a calităţii
activităţii metodico-profesionale. 

  Cadrele didactice au încercat să cultive la elevi o atmosferă de muncă propice, dorinţa de
afirmare  şi autodepăşire, încurajând atitudinea pozitivă faţă de obiect, punctualitatea i conduitaș
civilizată, astfel încât rela ia profesor-elev a fost în general una foarte bună.ț

  A existat o bună comunicare, atât la nivelul catedrei cât şi în relaţiile cu elevii şi colegii de
celelalte  specialităţi,  în  special  cu învăţătorii  i  profesorii  diriginţi  dar  i  o  bună colaborare cuș ș
echipa managerială i secretariatul şcolii precum şi cu  părinţii elevilor. ș

  La şedin ele Cercurilor pedagogice din semestrul al II-lea, au participat to i profesorii deț ț
educa ie fizică, tehnologie i arte iar, în cadrul catedrei, au avut loc dezbateri şi discuţii referitoareț ș
la activităţile metodice urmărite i posibilitatea aplicării acestora în actul didactic.ș

  Notarea elevilor în cadrul catedrei s-a realizat ritmic, conform unor sisteme de evaluare
specifice fiecărei discipline, care au îmbinat metodele tradiţionale cu cele alternative. 

  În sem. al II-lea interesul şi eforturile deosebite manifestate de profesorii catedrei în ceea ce
priveşte pregătirea elevilor şi a echipelor  reprezentative ale şcolii pentru participarea la etapele
municipale şi judeţene ale competiţiilor înscrise sub egida  Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
sau a Olimpiadei la Educa ie tehnologică s-au concretizat în rezultatele  bune, enun ate mai sus. ț ț

  S-au remarcat i în acest semestru eforturile profesorilor de educa ie fizică pentru atragereaș ț
elevilor către practicarea sportului de masă, formarea unui stil de viaţă sănătos şi pentru pregătirea
corespunzătoare  a  acestora,  în  cadrul  activităţilor  organizate  la  nivelul  Asociaţiei  sportive  din
şcoală. 

III.   PUNCTE SLABE
 Există mul i elevi cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional i care nuț ș

acordă  o atenţie  deosebită  studiului  individual,  considerând suficiente  informaţiile  dobândite  la
clasă.  Există  de asemenea i  părin i  care nu in  legătura  cu coala  i  nu le  acordă  copiilor  lorș ț ț ș ș
sprijinul necesar.

 Starea disciplinară a unor elevi lasă foarte mult de dorit, ace tia manifestând nepăsare iș ș
indiferenţă faţă  de regulamentul  colar  intern,  lipsă de respect,  obrăznicie  i  neaten ie,  ceea  ceș ș ț
conduce la deranjarea aproape permanentă a orelor (mai ales la disciplinele educa ie plastică iț ș
educa ie  tehnologică).  Domnii  profesori  de  la  aceste  obiecte  ar  trebui  să  găsească  metode  iț ș
mijloace mult mai eficiente pentru i a se putea impune mai mult în fa a colectivelor de elevi i a- iș ț ș ș
desfă ura orele în cele mai bune condi ii.ș ț

 Lipsa  popularizării  cazurilor  acestor  elevi  problemă  i  neluarea  măsurilor  adecvate  înș
cadrul comisiei de disciplină i a careului colar ar putea crea situa ii neplăcute în cadrul catedrei iș ș ț ș
a colii.ș

 Baza  materială  pentru  disciplinele  educa ie  tehnologică  i  educa ie  plastică  trebuieț ș ț
îmbunătăţită. 

III.  OPORTUNITĂŢI
 Cele două cluburi particulare de sport care func ionează în coala noastră, respectiv Clubț ș

„Olympic” pentru  handbal i Club „Castorii” pentru baschet, precum i sec iile de volei i handbalș ș ț ș
ale LPS Suceava, oferă elevilor posibilitatea de a face mişcare fizică într-o sală de sport modernă.
Aceste oferte trebuie popularizate mult  mai mult  în rândul părin ilor i mai ales a elevilor careț ș
trebuie să con tientizeze, încă de la vârste fragede, importan a sportului pentru dezvoltarea lor fizicăș ț
armonioasă i pentru sănătate.ș
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 i profesorii colii au oportunitatea de a face mişcare fizică, de a înlătura sedentarismul şiȘ ș
a mai elimina din stresul cotidian, dar aceasta nu este suficient de valorificată (mai ales de către
doamnele profesoare).

 Parteneriatul  „Readucerea  handbalului  în  şcoală”,  încheiat  cu  Clubul  Sportiv
Universitatea  Suceava,  reprezentat  prin  dl.  prof.  Ghervan Petru,   a  fost  reînnoit  şi  anul  acesta
oferind elevilor noştri de la ciclul primar (băie i) posibilitatea de a se pregăti la ramura de sportț
handbal cu unii din cei mai buni sportivi ai acestui club. 

 Oportunitatea de a avea cabinet medical şcolar propriu ne oferă posibilitatea de a asigura
asistenţa medicală obligatorie a numeroaselor competiţii sportive pentru care suntem nominalizaţi
de  către  I.Ş.J.  Suceava  ca  organizatori,  atât  la  ciclurile  primar,  gimnazial  cât  şi  liceal.  Prin
bunăvoinţa d-nei Bolohan Mirela, care s-a prezentat ori de câte ori a fost solicitată, s-a asigurat o
asistenţa medicală de un deosebit profesionalism.

IV. AMENINŢĂRI
 Starea asfaltului de pe păr ile laterale ale colii reprezintă o mare amenin are la adresaț ș ț

securită ii  elevilor  în  timpul  orelor  de  educa ie  fizică.  Rugăm  ca  pentru  următorul  an  colarț ț ș
refacerea acestuia să fie trecută în planul de investi ii al colii.ț ș

 De i semnalăm de mult timp această problemă care reprezintă o ameninţare în ceea ceș
priveşte starea de sănătate a elevilor şi profesorilor, curăţenia în cele două săli de sport şi anexele
aferente din subsolurile colii este neglijată de către administratorul şi personalul de îngrijire alș
şcolii.  Rugăm să  se  urmărească  ca  programul  de  curăţenie  întocmit  la  nivelul  catedrei  să  fie
neapărat respectat şi să fie luate măsuri de sancţionare în cazul în care se constată că îndatoririle din
fişa postului acestora nu sunt duse la îndeplinire.

 Mul i elevi manifestă dezinteres major pentru procesul instructiv-educativ iar implicareaț
părinţilor sau a rudelor rămase în ară în actul educa ional este uneori insuficientă, oricât de mari arț ț
fi  eforturile  profesorilor  din  catedră  (unii  părin i  nu  participă  la  edin ele  organizate  de  cătreț ș ț
dirigin i sau nu vin la coală atunci când sunt chema i din motive întemeiate). ț ș ț

 Există i unii părinţi a căror atitudine, în unele cazuri, chiar lasă mult de dorit. Aceştiaș
nu înţeleg importanţa respectării regulamentului de ordine interioară al sălii de sport şi a normelor
de protecţia muncii la activităţile de educaţie fizică, în schimb emit pretenţii exagerate în ceea ce
privesc notele şi calificativele de la acest obiect. Calificativele sau mediile la educaţie fizică, ca de
altfel  i  la  educa ie  plastică,  educa ie  muzicală  i  educa ie  tehnologică,  nu  trebuie  să  fie  dinș ț ț ș ț
oficiu„F.B.” sau „10”. 

 Nu ne putem asuma nici un fel de răspundere, în ceea ce priveşte supravegherea altor
elevilor, decât cei care sunt prezenţi la ora de educaţie fizică. Există momente în care, neputându-se
asigura o suplinire corespunzătoare la diferite ore, elevii profită şi vin pe teren sau chiar la sala de
sport.   Nu putem şi  nici  nu suntem obligaţi  să  asigurăm securitatea şi  integritatea  personală a
elevilor, ne este greu să ne desfăşurăm orele şi de multe ori chiar şi baza materială are de suferit.

Responsabil de catedră,
profesor Viorica Murăra uș


	Dascălu Laura: Programul educațional Project playing CLIL, Simpozionul Internațional din cadrul proiectului Project playing CLIL cu lucrarea „Predarea prin joc”, Conferința Internațională „Educația outdoor, o alternativă a educației pentru viață”, Participarea în cadrul a Programului PA17RO13:„Promovarea în cultură și în artă în cadrul patrimoniului cultural European”, Participarea și organizarea, în regim e voluntariat, a Școlii de vară pentru junior AESv- „Dezvoltare personală prin sport”
	Gabor5.
	Analiza SWOT :
	Titlul parteneriatului

